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In deze Relevant wordt u bijgepraat over het
ledenonderzoek dat de nvve onlangs heeft
gehouden. De leden zijn zeer te spreken
over de vereniging en haar producten en
diensten. Maar er ontbreekt voor velen iets
heel belangrijks: een ‘pil van Drion’.
Tijdens onze regiobijeenkomsten komt
de vraag ook steeds aan de orde: wanneer
komt er een levenseindemiddel dat legaal
verkrijgbaar is, op een waardige manier zijn
werk doet en veilig kan worden bewaard?
Ook dat laatste is van belang. De meeste
mensen gaan er namelijk niet vanuit dat ze
het middel onmiddellijk zouden gebruiken.
Het feit dat het er ís, biedt de geruststelling
waar zij zo naar snakken.
En dan is daar opeens het poeder van
Drion, op de voet gevolgd door de sarcofaag
van Drion. Tenminste, dat claimen
achtereenvolgens de Coöperatie Laatste
Wil (voortgekomen uit de nvve) en de
in Nederland wonende Australiër Philip
Nitschke.
Is dit de oplossing?, vragen onze leden nu.
Voorlopig moeten we nog een slag om de
arm houden. We volgen het op de voet,
houden u zo snel en volledig mogelijk op de

hoogte en wijden er ons symposium aan, op
30 november in Ede.
Op pagina 16-17 vindt u een artikel over de
(handreiking) schriftelijke wilsverklaring.
Ook al zo’n terugkerend onderwerp
tijdens regiobijeenkomsten. Steeds meer
mensen hebben een wilsverklaring (mede
dankzij onze zeer succesvolle Dag van de
Wilsverklaring). Maar het kan niet genoeg
worden benadrukt dat deze zo nu en dan
aangepast moet worden als er een nieuwe
situatie is ontstaan. Ook belangrijk dat
huisarts en naasten weten wat erin staat.
Wat dat betreft is de nvve zich ervan
bewust dat we voortdurend moeten blijven
informeren. Goed om te weten is dat we
daarom het aantal regiobijeenkomsten
volgend jaar uitbreiden naar achttien. In zes
provinciehoofdsteden komt er eentje bij.
Tot slot kan ik het niet nalaten nog een
andere uitkomst uit het ledenonderzoek te
noemen: u spelt elke Relevant van voor tot
achter. Dank daarvoor, u kunt de redactie
geen groter plezier doen!
\
Dick Bosscher
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Achterzijde omslag
co woudsma (1960) is dichter en poëziedocent.
Woudsma schrijft al gedichten vanaf zijn zevende. In
1988 besloot hij om zich op het dichten toe te leggen.
Vier jaar later voltooide hij de deeltijdopleiding van
Schrijversvakschool ’t Colofon. Vanaf 1992 publiceert
hij regelmatig gedichten in literaire tijdschriften.
Zijn werk verscheen onder meer in De Revisor, Hollands
Maandblad, Raster, Bunker Hill en Tirade.
In 1997 verscheen bij De Bezige Bij zijn eerste
dichtbundel: Viewmaster. Samen met filosoof Klaas
Rozemond en tekenaar Jet Nijkamp maakte hij het
boek Filosofie voor de zwijnen. Het werd in 2004 door
Veen Magazines uitgegeven.
Een jaar later verscheen zijn tweede dichtbundel,
Geluksinstructies. In 2009 kwam het tweede boek uit
dat hij samen met Rozemond en Nijkamp maakte:
Het aardse leven. Twee jaar geleden zag zijn derde
dichtbundel het levenslicht: Hoogste zomer.

foto’s: rene ten broeke (CLW) en stijn rademaker
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CLW-bestuur bestrijdt kritiek:

’Wij maken
zelfdoding
niet
makkelijker,
wel
waardiger’

Het bestuur van de
Coöperatie Laatste Wil (CLW)
kent geen enkele twijfel. Het
conserveringsmiddel dat
de coöperatie halverwege
dit jaar op het spoor is
gekomen, zorgt voor een
snel, veilig, legaal en
humaan overlijden.
• Leo Enthoven

‘M

et het beschikbaar stellen van
informatie over dat middel voldoen wij
aan onze doelstelling en aan de wensen
van onze leden. Voor ons staat ieders
autonomie centraal. Hier is de clw in 2013 voor opgericht. Zo
simpel ligt het’, zegt voorzitter Jos van Wijk.
Eind juni presenteerde de clw het middel voor zelfeuthanasie.
Het leidde tot talloze reacties. Kern van de clw-filosofie is dat
iedere burger boven de achttien recht heeft op de regie over
zijn eigen leven en sterven. Artsen zijn hulpverleners, géén
beoordelaars.
Het bestuur heeft de afgelopen jaren met veel leden en met
externe deskundigen – zoals toxicologen en apothekers – over
allerlei middelen gesproken, van paddenstoelen tot kaneel. Het
ene na het andere viel af. ‘Ze werken niet of onvoldoende of op een
gruwelijke wijze’, legt bestuurslid Petra de Jong uit.

Geen list en bedrog > Met het conserveringsmiddel ligt dat
anders. Dit ‘middel X’ wordt gebruikt in laboratoria om te voorkomen dat vloeistoffen geïnfiltreerd raken door schimmels en
v.l.n.r.: petra de jong, patricia koster, jos van wijk
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bacteriën. Bij de beoordeling op geschiktheid heeft het bestuur drie
elementen zwaar laten wegen. Is middel X geschikt voor snel en
humaan overlijden? Kunnen we een toepassingsmethode bedenken waardoor we binnen de wet blijven (Van Wijk: ‘We willen geen
list en bedrog, en geen strafbaar handelen’)? En, hoe regelen we de
veiligheid?
De eerste stap om dat laatste doel te bereiken is geheimhouding
van de naam van het middel, hoewel inmiddels de opvatting breed
leeft dat die vroeg of laat bekend zal raken. ‘We wilden een run
voorkomen. We gaan never nooit vertellen wat middel X is’, aldus de
voorzitter. In een Kamerbrief noemde vws-minister Edith Schippers
dit standpunt van de clw ‘naïef’.
Slechts enkele leden krijgen de naam te horen. Het is de bedoeling
dat zij middel X voor grote groepen gaan bestellen en dat zij tekenen voor geheimhouding.
Om de veiligheid verder te waarborgen krijgen leden een minieme
hoeveelheid van middel X in een kluisje, dat alleen met hun vingerafdruk is te openen. Aan het middel wordt een kleurstof toegevoegd
die zichtbaar wordt als het met kwade bedoelingen in iemands thee
wordt gedaan bijvoorbeeld. Na inname kleurt het de mond, tong en
het verhemelte. Bij autopsie zijn sporen ervan terug te vinden in het
bloed.
Petra de Jong kwalificeert middel X als ‘perfect’. ‘Het is onomkeerbaar en zorgt binnen een uur voor een zachte dood. Elk middel
waaraan je doodgaat, heeft bijwerkingen. Dit ook. De snelle bloeddrukverlaging zorgt ervoor dat je weinig van die bijwerkingen
merkt. Met enkele tegenmaatregelen zijn die goed te bestrijden.’

Ondoordacht > Middel X is geen medicijn. Testrapporten zijn niet
voorhanden. De clw baseert zich op verslagen van ongeveer honderd gevallen waarbij mensen aan middel X zijn overleden.
Enkele deskundigen hebben vraagtekens gezet bij de claim dat het
middel een zachte dood bewerkstelligt. Kort na de aankondiging
van de clw repte Boudewijn Chabot in Trouw van ‘een afschuwelijke
manier van sterven’. Van Wijk: ‘Wij herkennen ons niet in wat hij
en anderen zeggen. Zij maken zich schuldig aan giswerk. Het zijn
ondoordachte reacties van deskundigen die niet weten om welk
middel het gaat.’
Kopieergedrag en het stimuleren van ‘impulssuïcides’ waren andere
punten van kritiek. Van Wijk: ‘Iedereen leeft in zijn of haar sociale
context en praat met naasten en met behandelaars. Desondanks zijn
gruwelijke impulssuïcides niet altijd te voorkomen.’ De Jong: ‘Wij
maken zelfdoding niet makkelijker, wel waardiger.’
De laatste tijd is het ledenaantal van de clw omhooggeschoten van
3200 naar 14.500 (de gemiddelde leeftijd is 68). Het bestuur gaat ervan uit dat de meesten van hen over het middel willen beschikken.
Bestuurslid Patricia Koster: ‘Al is het maar om het ter geruststelling,
voor het geval dat, in huis te hebben.’
De bestuursleden zijn ervan overtuigd dat de werkwijze van de inkoopcombinatie met administrateur niet strijdig is met artikel 294
van de wet. Dit artikel verbiedt hulp bij zelfdoding. Niettemin zien
zij voor zichzelf geen rol weggelegd als administrateur, ook niet als
privépersoon. Ze zijn beducht dat dat werk ogenblikkelijk gekoppeld zal worden aan hun bestuurslidmaatschap van de clw. Z

Twee gram is genoeg voor humane, zachte dood
Doodgaan doe je niet zomaar, betoogt de CLW.
‘Het ondermijnen van een gezond lijf vergt een
stevige maatregel. Dat doet dit middel. Je merkt
er weinig van’, licht CLW-bestuurslid Petra de
Jong (longarts) toe.
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Twee gram is voldoende voor een zeker, zacht, humaan en
snel overlijden, aldus de clw. De coöperatie beschikt, aldus
voorzitter Jos van Wijk, over ongeveer honderd verslagen van
gedocumenteerde incidenten (case reports) met het middel. Het
gaat om noodlottige gevallen waarbij mensen het spul hebben
binnengekregen en eraan zijn overleden. Die hebben zich in de
hele keten voorgedaan: bij de productie, de distributie, het gebruik.
Sprake is van ongelukken en van moedwil. Onder die laatste noemer
vallen enkele zelfdodingen en moorden.
Middel X bestaat uit kleur- en reukloze witte kristallen die goed
oplossen in water of alcohol. Het is zeer giftig. Simpel gezegd
verdringt middel X de zuurstof in het bloed. Binnen vijf minuten
begint de bloeddruk te dalen en treden misselijkheid en hoofdpijn
op. Bewustzijnsverlies en hartritmestoornissen volgen na 20-30
minuten, overlijden door hersenletsel en hartfalen binnen een
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NVVE-DIRECTEUR WOLBERT:
’STERK SIGNAAL DAT MENSEN ZO’N MIDDEL WILLEN HEBBEN’
Middel X van de CLW kan hét
middel zijn waar veel mensen
op hopen. Dat zich in korte tijd
ruim elfduizend nieuwe leden
bij de CLW hebben aangesloten is
een sterk signaal dat velen zo’n
middel willen bezitten. Dat geeft
hen rust, stelt NVVE-directeur
Agnes Wolbert.
Het middel past bij de autonome
route die de NVVE voorstaat,
naast de medische route en de
hulpverlenersroute, legt Wolbert
uit. De Nieuwsuur-uitzending,
waarin de coöperatie het nieuws
bekendmaakte, was voor de NVVE

geen verrassing. ‘De CLW had
ons ingeseind. Het CLW-bestuur
hanteert als consequent beleid
dat het de naam van middel X
niet bekendmaakt. Ook niet aan
ons dus.’
Dat plaatst de NVVE, en anderen,
voor een probleem. ‘Het is
onmogelijk voor wie dan ook
om de betrouwbaarheid, de
veiligheid, het humane karakter
en de effectiviteit, die de CLW
aan het middel toekent, vast
te stellen. Zolang we niet over
betrouwbare feiten beschikken,
zal twijfel over de werking
blijven bestaan. De CLW kan die

uur. Na inname van het middel zijn deze processen onomkeerbaar.
Een tegengif bestaat niet. De clw kent niet één geval waarbij
behandeling mocht baten.

Vrijwaringsverklaring > De clw verwerkt informatie over het
vermijden of verzachten van bijwerkingen in een informatiepakket
ter voorbereiding van het zelfgekozen levenseinde. Daarin wordt
ook gewezen op het belang van een vrijwaringsverklaring. In
zo’n verklaring – geschreven of gefilmd – stelt de betrokkene dat
hij zelfstandig een einde aan zijn leven heeft gemaakt, zonder
assistentie van derden.
Niet ieder clw-lid kan de naam van het middel krijgen. Het is de
bedoeling dat groepen mensen die enige samenhang vertonen,
bijvoorbeeld geografisch, een inkoopcombinatie vormen. Een van
hen treedt op als administrateur. Die krijgt de naam van het middel,
bestelt een bepaalde hoeveelheid, verdeelt deze in porties (twee
gram voor iemand met een normaal postuur) en stopt die in tubes
of pillen (een besluit daarover moet nog vallen). Daarna verdwijnt
het middel in een kluisje. Dat kan alleen worden geopend door
middel van een vingerafdruk die elke deelnemer er tevoren op heeft
ingesteld.

wegnemen door middel X door
een onafhankelijke instantie te
laten testen en de resultaten
openbaar te maken. Dat kan
zónder de naam van het middel
te onthullen.’
In de week na de tvuitzending kreeg de NVVE
zo’n veertienhonderd extra
telefonische hulpvragen te
verwerken, variërend van ‘is
dat middel betrouwbaar?’
tot ‘waar kan ik het kopen?’
Voor dergelijke pieken doet de
NVVE een beroep op externe,
deskundige invalkrachten. Bellers
worden doorverwezen naar

hulpverleners, gerustgesteld, of
krijgen een afspraak voor een
gesprek.
Wolbert: ‘De NVVE geeft nooit
informatie over middelen of
methoden voor zelfdoding.
Wij wijzen mensen erop waar
ze informatie kunnen vinden,
zoals in Uitweg van Chabot en
The Peaceful Pill Handbook
van Philip Nitschke. Wel
verstrekken wij informatie over
de betrouwbaarheid van een
middel. Maar dus niet over
middel X, want we weten niet
wat het is.’

vrijwaringsverklaring, overleggen identiteitspapieren, inleveren
vingerafdruk, tekenen van geheimhoudingsverklaring, van
document dat niemand aansprakelijk zal worden gesteld en eentje
waaruit blijkt dat betrokkene weet wat het middel doet, de rekening
voldoen, het middel eigenhandig ophalen: de clw beschouwt dit
alles bij elkaar als voldoende bewijs van wilsbekwaamheid.
De richtprijs voor het middel is € 200,- tot €250,-, inclusief een
bijdrage aan een solidariteitsfonds en een fonds om eventuele
juridische procedures te financieren. Z

zijn. De coöperatie hanteert een wachttijd van minimaal zes
maanden lidmaatschap ‘om impulszelfdodingen zoveel mogelijk te
voorkomen’. Pas begin volgend jaar kan de eerste inkoopcombinatie
gestalte krijgen.
Toetsing van de wilsbekwaamheid is een marginale. Van Wijk:
‘Mensen zijn wilsbekwaam tot het tegendeel is bewezen.’ Lid
worden, wachttijd uitzitten, participeren in inkoopgroep, opstellen

hajo

Wilsbekwaam > Deelnemers moeten achttien jaar of ouder
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Column

Heel blij van
Agnes Wolbert

D

ag lezer van Relevant! Dag
hoogopgeleide, autochtone
zeventigplusser uit de Randstad!
Als ik dit zo opschrijf, moet ik
er wel even om lachen. Maar de omschrijving
komt een heel eind in de buurt van het
gemiddelde nvve-lid. Dat blijkt uit een groot
ledenonderzoek dat we de afgelopen maanden
hebben we gehouden. Wie zijn onze 167.000
leden, waarom blijven zij lid en wat verwachten
zij van ons?
U leest er meer over op pagina 18.
We hadden natuurlijk al zo’n idee wie u bent,
hoe oud u bent en waar u woont. Maar waar
we heel erg blij van werden is dat u tevreden
over ons bent, de nvve een hoge waardering
geeft nadat u contact met ons heeft gehad en
ons ziet als uw belangenbehartiger. Als het
om vragen over het levenseinde gaat, staat uw
huisarts op de eerste plaats. Maar als het om
uw vertrouwen gaat, scoort de nvve hoger.
Verder vindt u het erg belangrijk dat we er zijn
om het maatschappelijke en politieke debat
te voeren en voor u op te komen als de situatie
daarom vraagt. Dank voor zoveel waardering en
vertrouwen!
De uitkomsten van het onderzoek zijn
belangrijk voor de nvve. We staan aan de
vooravond van een nieuwe fase in ons bestaan
en daar hebben we de steun van onze leden
hard bij nodig. Op 9 december spreekt de
Algemene ledenvergadering (alv) zich uit over
twee voorstellen. Die hebben invloed op zowel
het verenigingsleven als onze koers.
Allereerst komt de democratisering van de
vereniging aan bod. Dat klinkt alsof onze
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mooie, grote vereniging nog de beginselen
van de democratie moet worden bijgebracht.
Maar het draait er vooral om dat leden zich
gehoord willen voelen en het gevoel willen
hebben dat de nvve doet waarvoor zij lid zijn
geworden. Als de alv ermee akkoord gaat,
komt er een Ledenadviesraad. Die geeft het
bestuur gevraagd en ongevraagd advies. De
Ledenadviesraad wordt een belangrijk orgaan
binnen de vereniging, de bevestiging dat we er
voor – en door – onze leden zijn.
Het tweede voorstel gaat over het
meerjarenbeleid. Eerder dit jaar heeft de
alv de nota Vrijheid van Sterven aangenomen.
Deze is de basis voor dat beleid. Tipje van de
sluier: we verbeteren de belangenbehartiging
en dienstverlening aan de leden, we jagen de
maatschappelijke discussie over vrijheid van
sterven aan en we willen de belemmeringen
voor het zelfgekozen levenseinde wegnemen.
Dat alles doen we niet alleen voor onze leden;
de nvve wil er zijn voor álle Nederlanders.
We zijn het kenniscentrum op het gebied van
het (zelfgekozen) levenseinde. Maar als we
gezaghebbend willen blijven, dan moeten we
ook in de toekomst een grote, sterke vereniging
zijn. Dus gaat u binnenkort eens naar een
regiobijeenkomst of lezing van de nvve, neem
dan gerust uw buren mee als die nog geen lid
zijn. En die hoeven echt niet hoogopgeleid en
zeventigplusser te zijn!
U ziet het: we hebben ambitieuze
doelstellingen. Maar, ook dat blijkt uit ons
ledenonderzoek, u verwacht van ons niet
anders. Z

foto: josje deekens
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Stichting Euthanasie in de Psychiatrie ziet te veel terughoudendheid

‘Spreek met psychiatrisch
patiënt over zijn doodswens’
Neem de doodswens van psychiatrische patiënten
serieus. En betrek naasten vanaf het begin bij een
euthanasiewens. Het zijn de speerpunten van het
beleid van de Stichting Euthanasie in de Psychiatrie
(SEP). ‘Eigenlijk willen psychiatrische patiënten niet
dood. Ze vinden het leven te zwaar.’ • Leo Enthoven

9

Johan Huisman en Jeanette Croonen

D

e cijfers liegen er niet om: in 2016 pleegden 1894
mensen zelfdoding en kregen zestig psychiatrische
patiënten euthanasie. Wekelijks sterven dus
gemiddeld 39 mensen omdat het leven hen te zwaar
is geworden. ‘Wekelijks worden 39 families en andere naasten
daarmee geconfronteerd. Die cijfers laten zien hoe belangrijk het
is dat met patiënten over hun doodswens wordt gesproken, dat zij
daarmee bij hun huisarts of specialist terechtkunnen.’
Aan het woord zijn voorzitter Jeannette Croonen en bestuurslid
Johan Huisman. Zij zijn van mening dat naasten meer betrokken
moeten worden bij een euthanasiewens. Over hoe je dat kunt doen,
hebben ze onlangs een nieuwe handleiding uitgebracht.
Te vaak nemen behandelaars patiënten die worstelen met
doodsgedachten of nadenken over zelfdoding of euthanasie niet,
of onvoldoende serieus. Huisman, zelf psychiater: ‘De afgelopen
tien jaar is wel vooruitgang geboekt. Er wordt beter geluisterd. Er
is een lichte ommekeer, maar het kan en moet beter. Psychiatrische
patiënten voelen zich opgelucht als hun doodswens serieus wordt
genomen. Een aantal put daaruit energie om samen met hun
behandelaar op zoek te gaan naar nieuwe behandelingen. Ook al
hebben ze vaak een jarenlang traject achter zich.’

Lichtpuntjes > Croonen vult aan: ‘Er zijn veel gerechtvaardigde
verzoeken. Het gaat om de erkenning van niet willen doorleven met
die psychische stoornis. De behandelaar moet meer oog krijgen voor
de persoon áchter de stoornis.’
Croonen weet waarover het gaat. Haar dochter pleegde suïcide op de
gesloten afdeling van een instelling. Ze had een zak over haar hoofd
getrokken en met een riem vastgebonden. Naar haar doodswens
was nauwelijks geluisterd. Jeannette en een andere moeder, Carine
de Vries, die een zoon door zelfdoding verloor, richtten de sep op.
Carine overleed begin 2015. De dag voor haar sterven zei ze tegen
Jeannette: ‘Ik ben heel erg ziek en ik ga dood. Maar ik wil helemaal
niet dood. Kun je nagaan hoe ziek onze kinderen waren.’
Sinds de oprichting van de SEP geeft Jeannette adviezen aan
patiënten en familieleden. Samen met andere bestuursleden
probeert ze psychiaters te overreden om zich niet af te sluiten voor
de doodswens van patiënten. ‘Persoonlijke contacten brengen vaak
herinneringen aan mijn dochter boven. Ik herken de wanhoop van
mensen zó goed. Het is fijn dat onze stichting er voor hen is.’
Soms ziet ze lichtpuntjes. ‘De psychiater die mijn dochter
behandelde, is helemaal omgeturnd. Hij is nu scen-arts. En na
mijn verhaal bij de opleiding voor psychiaters in Utrecht, zeiden
aanwezigen: “Daar hadden we geen idee van!”’
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Bij die opleidingen valt veel winst te boeken, vindt Croonen,
en Huisman kan dat beamen. ‘Het onderwerp krijgt bij veel
opleidingen povere aandacht. We hebben de nieuwe handleiding
aan alle opleidingen toegestuurd. De respons was nul reacties.’
Directies van instellingen hebben ook veel weerstand om flyers over
de stichting aan cliëntenraden door te geven. Huisman begrijpt
dat wel, zegt hij enigszins vergoelijkend. ‘Dat komt door het – te
respecteren en rechtvaardigen – principe van die instellingen
dat ze er zijn om levenshulp te bieden. Alles wat kan leiden tot
de conclusie “onbehandelbaar” stuit op afweer. De kern van
onze boodschap is om in uiterste nood toe te geven dat sommige
mensen het punt van levenshulp zijn gepasseerd. Dat ze dan alleen
geholpen willen en kunnen worden met stervenshulp.’

Leefbaar leven > Voor die terughoudendheid bij psychiaters
sommen de bestuursleden een aantal mogelijke verklaringen op.
Zo is de werkdruk enorm. Ons land telt 3700 psychiaters en 700
vacatures. Bezuinigingen van overheidswege verhogen de werkdruk
nog meer. Een euthanasietraject vergt veel tijd en schrikt daarom af.
Vooral de laatste stap, het aanreiken of toedienen van het dodelijke
middel, vinden veel psychiaters een moeilijke opgave.
Wellicht is er ook sprake van angst voor juridische consequenties
en voor de noodzakelijke, uitgebreide verslaglegging ten behoeve
van de toetsingscommissie euthanasie. Door deze omstandigheden
wordt de drempel om de Levenseindekliniek in te schakelen ook
steeds lager. Die neemt jaarlijks verreweg de meeste gevallen van
euthanasie en hulp bij zelfdoding bij psychiatrische patiënten voor
haar rekening (60 procent).
Uit de derde evaluatie van de euthanasiewet blijkt dat het aantal
uitdrukkelijke verzoeken aan psychiaters om levensbeëindiging is
toegenomen. In 1995 waren dat er 320, in 2008 500 en in 2016 1100.
In 2016 gaf 4 procent van de psychiaters aan ooit levensbeëindiging
op verzoek te hebben uitgevoerd.
In de evaluatie wordt geconstateerd dat psychiaters terughoudender
zijn geworden ten aanzien van levensbeëindiging op verzoek bij
psychiatrische patiënten. In 1995 vond 53 procent het ondenkbaar
ooit hulp bij zelfdoding uit te voeren, in 2016 was dit met 10 procent
toegenomen.
Een zorgelijke ontwikkeling, vinden de sep-bestuursleden. Ze zien
die afnemende bereidheid vooral onder jonge(re) psychiaters. Naar
een verklaring is het gissen. Croonen: ‘Oudere psychiaters hebben
veel meer ervaring. Jongere psychiaters hebben dikwijls de oprechte
overtuiging dat ze iemand een leefbaar leven gaan bieden. Helaas
willen zij de doodswens van hun patiënt niet horen.’ Z

De handleiding (Euthanasie in de psychiatrie, Handleiding voor het betrekken van
de familie bij psychiatrische patiënten die om euthanasie verzoeken) is te bestellen
via euthanasieindepsychiatrie.nl.

opinie
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Zelfbeschikking is géén egoïsme
De koning zei het in de troonrede van 2013 zo: ‘Van iedereen die
dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn
of haar eigen leven en omgeving.’ En: ‘In deze tijd willen mensen
hun eigen keuzes maken, hun eigen leven inrichten en voor
elkaar kunnen zorgen.’ Hij en het kabinet verzuimden eraan toe te
voegen: ‘Behalve over uw manier en tijdstip van overlijden. Daar
hebt u geen klap over te zeggen.’

H

et appèl aan de eigen verantwoordelijkheid, gekoppeld aan een pleidooi voor
individuele vrijheid van mensen is zo
oud als de mens zelf. Voor denkers van de klassieke
oudheid vormden deze begrippen dankbare thema’s,
evenals voor filosofen in latere eeuwen. Zelfbeschikking speelde een belangrijke rol toen de Nederlanden
zich in 1581 losmaakten van de Spaanse overheersing.
Een van de hoekstenen van het Plakkaat van Verlatinghe van 26 juli 1581, dat deze breuk vastlegt en vaak
wordt beschouwd als eerste Nederlandse grondwet,
was volgens de opstellers de ’aengeboren vryheyt’ van
burgers.

zelfbeschikkingsrecht dat een patiënt een medische
behandeling mag weigeren. Ook als die weigering tot
zijn dood leidt, desnoods tegen adviezen van artsen en
wensen van naasten in.
De ‘aangeboren vrijheid’ van onze voorvaderen uit
1581 is onze huidige zelfbeschikking de eigen regie te
voeren, met ongekende mogelijkheden van wieg tot
graf. Met uitzondering van die ene stap: over onze
zelfgewilde, milde dood hebben we bitter weinig te
vertellen. Het uitblijven van de erkenning dat ons
levenseinde past binnen ons zelfbeschikkingsrecht
drijft honderden mensen tot gruwelijke zelfdodingen
(2016: 215 treinsuïcides en 147 ‘van hoogte’, melden
cbs-statistieken).

Zelfontplooiing > Bij het naar eigen inzicht inrichten
van het leven staat zelfbeschikking niet ter discussie.
Integendeel, iedereen vindt aanmoedigingen tot
zelfontplooiing en het opbouwen van een zelfstandig
bestaan de gewoonste zaak van de wereld. Elk individu
heeft de regie over keuzes van godsdienst, partner,
beroep, politieke voorkeur.
De onaantastbaarheid van ieders lichaam, vastgelegd
in artikel 1 van de grondwet, geeft ons de vrijheid
veranderingen aan ons lijf aan te (laten) brengen:
piercings, geslachtsverandering, sterilisatie,
roken, drankmisbruik, tatoeages, implantaten,
correcties door plastische chirurgie. Het is puur

Mespuntje > De euthanasiewet is een prachtige wet
die voor veel ellendig lijdende mensen een uitkomst
is (geweest). Maar het heeft niets te maken met
zelfbeschikking. De kern van deze wet is níét wat het
individu wil, maar wat zijn arts vindt. De patiënt vraagt.
Zijn dokter beslist.
De open normen van de euthanasiewet hebben er
na vijftien jaar toe geleid dat inmiddels sprake is
van een mespuntje zelfbeschikking. Hoe groter de
overtuigingskracht van een patiënt dat zijn lijden
ondraaglijk is, hoe groter de kans dat hij zijn arts weet
te overreden. Lijden is immers niet objectief te meten,

Leo Enthoven
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zoals bloeddruk. Het is cynisch dat overdrijving
euthanasie of hulp bij zelfdoding binnen bereik
brengt.
Wereldwijd wijzen orthodox gelovigen, zoals bij ons
de sgp, euthanasie en hulp bij zelfdoding af. Dat is
hun goed recht. Hun keuze voor God belichaamt hun
zelfbeschikking. In één adem verkettert de sgp op haar
website euthanasie en omarmt de doodstraf. Het blijft
een onbegrijpelijk geloofsdogma dat de ene mens het
leven van een ander mag nemen, maar dat een individu
niet het recht toekomt over zijn eigen levenseinde te
beslissen.
Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
(evrm) zou het zelfbeschikkingsrecht over het eigen
levenseinde wel erkennen, door hulp bij zelfdoding
onder bepaalde omstandigheden toelaatbaar te
achten. Althans, enkele uitspraken van het Europees
Hof lijken die ruimte te bieden. Daarmee herhaalt de
geschiedenis zich. Vóór de euthanasiewet waren het
rechters, tot en met de Hoge Raad, die in ons land stap
voor stap de mogelijkheden voor euthanasie zuiverder
omkaderden.

Broddelwerk > Een mespuntje ruimte onder
de euthanasiewet, voor meerdere uitleg vatbare
bepalingen van het evrm: het is broddelwerk in
de marge. De wet waarborgt ons recht op leven als
fundamenteel mensenrecht (inclusief een verbod op
de doodstraf). Als gelijkwaardig mensenrecht verdient
het zelfbeschikkingsrecht over het levenseinde
dezelfde wettelijke verankering.
Met uitzondering van de streng gelovigen bestaat
onder de bevolking een breed draagvlak voor
zelfbeschikking over het eigen levenseinde. Na een
enquête concludeerden politicologen Holsteyn en
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Trappenburg al in 1996 dat ongeveer 60 procent meent
dat de mens over eigen dood en leven mag beslissen,
nog geen 20 procent is daar tegen.
Onderzoek door Motivaction namens de nvve kwam
begin dit jaar met nagenoeg gelijke uitkomsten.
En de samenstellers van de derde evaluatie van de
euthanasiewet schreven: ‘Op maatschappelijk niveau
is sprake van een accentverschuiving in de richting van
meer zelfbeschikking en zelfs een recht om te sterven.’

In hun uppie > Sommige tegenstanders menen dat
mensen tegenwerpingen niet dulden bij de ultieme
uitoefening van hun zelfbeschikking, de zelfgewilde
dood. Dat zij in hun uppie op een achternamiddag
beslissen: genoeg is genoeg. Dat sprake is van de
uiterste vorm van egoïsme. Zulke veronderstellingen
maken een karikatuur van het zelfbeschikkingsrecht.
Zelfbeschikking doet geen afbreuk aan de waarde die
onze samenleving toekent aan het recht op leven. Maar
dat recht op leven is geen plicht. Nergens is de plicht
tot leven vastgelegd. De drang om te (over)leven is
een van de krachtigste drijfveren van de mens. Bijna
niemand zal de dood lichtvaardig omarmen (gebeurt
dat in een enkel uitzonderlijk geval toch, dan is ook
dat zelfbeschikking). Een lichtzinnige keuze voor het
levenseinde zal zelden in eenzaamheid of uit zelfzucht
gemaakt worden. Als sociaal wezen zal elk individu
over het zelfgewilde levenseinde met geliefden en
naasten willen overleggen. Maar uiteindelijk beslist
dat individu. Niet geliefden, niet andere naasten, niet
God, niet de kerk, niet de dokter, niet de staat.
Mensen dat zelfbeschikkingsrecht onthouden is
noch moreel noch juridisch te rechtvaardigen.
Zelfbeschikking verdient een eigen wet.
\
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Huisarts Sutorius die euthanasie gaf op grond van diagnose ‘voltooid leven’:

‘Nu worden medische klachten
Als íemand recht van spreken heeft over
euthanasie bij voltooid leven, dan is het
Flip Sutorius. De nu 65-jarige huisarts uit
Haarlem is officieel de enige die ooit op grond
van die diagnose euthanasie gaf. Hij werd
ervoor veroordeeld, maar kreeg geen straf.
‘We mogen deze mensen niet in de kou laten
staan.’ • Koos van Wees

A

ls Sutorius niet in 1998, maar nu het
euthanasieverzoek van zijn levensmoede patiënt
had ingewilligd, zou hij niet zijn veroordeeld.
Hij zou de lichamelijke klachten wat hebben
moeten aandikken om er iets medisch van te maken. Maar met zo’n
‘stapeling van ouderdomsklachten’ zou de toetsingscommissie
euthanasie hebben kunnen instemmen, weet hij.
Alleen, daar gáát het niet om bij een voltooid leven. Zijn toenmalige
hoogbejaarde patiënt Eduard Brongersma leed niet zozeer aan
zijn lichamelijke klachten, maar aan het leven zelf. ‘Er werd steeds
gezegd dat hij levensmoe was, maar dat dekte de lading niet’, legt
Sutorius uit. ‘Hij lééd aan het leven.’
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aangedikt. Het is gesjoemel’
De term ‘voltooid leven’ geeft ook een verkeerd beeld. ‘Alsof het
leven af is, alles gedaan is, en iemand met een gevoel van tevreden
terugkijken om euthanasie vraagt. Maar het gaat om het dag in, dag
uit geconfronteerd worden met afhankelijkheid, verlies van regie,
autonomie, zelfstandigheid. Het gevoel dat je buiten het leven staat,
de verbinding kwijt bent. Zorgethici zeggen dat je de zorg daarop
moet aanpassen, maar het is geen zorgprobleem. Deze mensen willen
niet betutteld worden.’

In de kou > Sutorius zag Brongersma lijden aan het leven en gaf
op basis van die diagnose euthanasie. ‘Ik dacht: het is goed wat ik
doe. Ik had totaal geen rekening gehouden met vervolging. Aan alle
voorwaarden was voldaan. Er had een tweede arts meegekeken, die
zag ook geen bezwaar. Maar de officier van justitie vond het te ver
gaan.’
Vier jaar lang was Sutorius het lijdend voorwerp in een gerechtelijke
procedure. Die zou uitmonden in het arrest-Brongersma. Daarin
wordt gesteld dat er een medische aanleiding moet zijn voor
euthanasie. Levensmoeheid valt daar niet onder, aldus de Hoge Raad.
Tot op de dag van vandaag voorkomt die uitspraak dat euthanasie
kan worden gegeven aan mensen met een voltooid leven.
‘Die staan dus gewoon in de kou’, vindt Sutorius. ‘Ik heb
euthanasieverzoeken van mensen met een voltooid leven moeten
afwijzen omdat de medische aanleiding ontbrak. Maar wanneer
is het voldoende medisch? Ik heb patiënten kunnen helpen door
hun lichamelijke klachten te benadrukken, terwijl ze zelf zeiden: ja
dokter, die artrose en al die kwaaltjes zijn wel erg, maar dáár vraag ik
geen euthanasie om.’
Niet helemaal zuiver> Sinds de artsenorganisatie knmg in 2010
een richtlijn opstelde, is het iets makkelijker. Daarin staat dat een
stapeling van ouderdomsklachten ook reden voor euthanasie kan
zijn. Twee jaar terug constateerde de Adviescommissie Voltooid
leven, onder leiding van Paul Schnabel, dat vrijwel alle mensen met
een voltooid leven met dat argument euthanasie zouden kunnen
krijgen. Aanpassing van de euthanasiewet, zoals bepleit door het
burgerinitiatief Uit Vrije Wil en D66, zou daardoor niet nodig zijn.
‘Maar wat nu gebeurt, is niet helemaal zuiver’, constateert Sutorius.
‘Er wordt gezocht naar medische aandoeningen. Die worden
aangedikt om euthanasie te rechtvaardigen. Het is gesjoemel.’
Als voltooid leven alleen geen rechtvaardiging is voor euthanasie,
is het logisch dat de zoektocht naar een oplossing voor deze
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groep doorgaat, vindt Sutorius. ‘Ik juich elke actie toe om iets
voor hen te regelen. Of het nou een initiatiefwet van D66 is, met
levenseindebegeleiders, of de autonome route, waarbij je deze
mensen een laatstewil-poeder aanbiedt zonder dat er nog iemand
tussen zit.’
Sutorius vindt dat dokters deze mensen moeten helpen. ‘Maar die
willen het niet. Zij zeggen steeds dat voltooid leven niet iets medisch
is, en dus geen zaak voor artsen. Dat mag. Maar dan moet je niet gaan
roepen dat je de initiatieven om deze mensen bij hun stervenswens te
helpen, verkeerd vindt. Omdat het zonder dokter niet zou kunnen.
Dat is storend.’

Zelfoverschatting > Die dubbelzinnigheid – er niet bij betrokken
willen zijn, en roepen dat het onverantwoordelijk is zonder arts
hulp bij zelfdoding te geven – getuigt van zelfoverschatting, vindt
Sutorius. ‘Met de scen-groep waarvan ik deel uitmaak, zijn we naar
Dignitas in Zwitserland geweest. Daar wordt hulp bij zelfdoding
gegeven. Door leken, vrijwilligers. Het is nog nooit fout gegaan. Het
argument dat er altijd een dokter bij moet zijn, vervalt daarmee. Het
gaat ook zonder de dokter goed.’
Hij staat achter de actie van de Coöperatie Laatste Wil om leden te
helpen aan een legaal laatstewil-poeder te komen. ‘Mensen hebben
het fundamentele recht om zelf te beslissen over leven en dood.
Dit past daarin. Dat je met zo’n poeder een moord kan plegen, dat
klopt. Dat je iets moet doen om te voorkomen dat die jongen met
liefdesverdriet het poeder in handen krijgt, klopt ook. Maar al die
aandacht daarvoor vertroebelt de discussie. Dit zijn niet de punten
waar het echt om gaat: het zelfbeschikkingsrecht.’
Sinds begin dit jaar is de Haarlemse huisarts ook bestuurslid
van de nvve en de Levenseindekliniek. Sutorius werd gevraagd,
als boegbeeld van de euthanasiebeweging. Een rol waarin hij de
komende jaren nadrukkelijker naar buiten zal treden, verwacht
hij. ‘Want voltooid leven ís de zaak-Brongersma, hoe je het ook
wendt of keert. De aandacht voor die casus is een beetje naar de
achtergrond verschoven. Ik ben het misschien ook wel uit de weg
gegaan, ik hoefde niet op de voorgrond. Maar de nvve heeft me
indertijd geweldig gesteund bij de rechtszaak en mijn hart ligt bij
deze kwestie. Als huisarts zie ik bovendien dat de tachtigers en
negentigers van nu veel mondiger zijn. Zij zeggen waar het op staat:
ze lijden aan het leven, niet aan hun leeftijdsklachten. Die groep roert
zich. Ik wil ze helpen.’ Z

in memoriam
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Theoloog Kuitert was vroege voorvechter
							 van euthanasie
‘Dankzij geraffineerde gezondheidszorg, waaraan we
ons vrijwillig onderwerpen, leven we langer en vaak
met minder kwalen dan vroeger. Maar we betalen
daarvoor een prijs: de kunst op te houden is ons
ontvallen. Wat vroeger geen probleem was, is dat nu
wel: hoe kom ik aan mijn eind? Een samenleving die
niet van euthanasie wil weten, had nooit aan deze
gezondheidszorg mogen beginnen.’ • Leo Enthoven

D

e gelegenheid: het tienjarig bestaan van de nvve. Het jaar: 1983.
De spreker: theoloog dr. H.M.
(Harry) Kuitert. Hij overleed begin september
op 92-jarige leeftijd. Kuitert was eigenzinnig
en vrijzinnig, voor de een een verademing,
voor de ander een ketter. Gedurende zijn
lange leven nam hij afscheid van het ene
geloofsdogma na het andere.
Hij opereerde bij voorkeur op de barricaden
en maakte gebruik van een tweezijdig
zwaard: het gesproken en het geschreven
woord. Hij preekte, gaf colleges en
lezingen, hield toespraken, nam deel aan
discussies. Vooral na zijn emeritaat van de
vu als hoogleraar in de ethiek en inleiding
dogmatiek, in 1989, schreef hij het ene boek
na het andere over zijn persoonlijke, gestage
uittocht uit de gereformeerde kerk. De meeste
werden bestsellers want hij verwoordde in
eenvoudige taal wat veel gelovigen in hun
diepste voelden.
Dat deed hij ook over zijn revolutionaire
opvattingen over ethische onderwerpen die
dertig, veertig jaar geleden zeer gevoelig
lagen: zelfdoding, abortus, euthanasie. Zoals
op dat tweede lustrumcongres van de nvve,
waar hij zei: ‘Door euthanasie toe te laten

wordt het recht op leven niet aangetast.
Integendeel, bij een goede omschrijving ervan
wordt dat recht juist veiliggesteld.’ Wachten
op God vond hij een slechte redenering: ‘Dan
zou je een vallende dakpan ook niet meer
mogen ontwijken.’

Sterk overdreven > Inmiddels lid van de
Gezondheidsraad en van de Commissie
Aanvaardbaarheid levensbeëindigend
handelen van de artsenorganisatie knmg trad
Kuitert in 1993 op als getuige-deskundige
in het geruchtmakende strafproces tegen
psychiater Boudewijn Chabot. Die had
een patiënte dodelijke middelen verstrekt.
De nrc schreef naar aanleiding van zijn
optreden: ‘Kuitert is van mening dat de
overheid geen oordeel hoort te hebben over
de aanvaardbaarheid van hulp bij zelfdoding
en euthanasie. “Ons menselijk leven is niet
het eigendom van de staat”, aldus de ethicus.’
De minister van justitie hoefde daarom
volgens Kuitert ook niet te waken over de
euthanasiepraktijk. ‘We hebben de plicht
door te leven sterk overdreven’, zo citeerde de
krant hem.
Voor de Gezondheidsraad (her)definieerde
Kuitert het doel van medisch handelen:

‘Geneeskunde beoogt mensen te helpen
te ontkomen aan het kwaad van ziekte,
lichamelijke gebreken en de dood.’ Oudminister Els Borst, medeverantwoordelijk
voor de euthanasiewet, roemde zijn
introductie van de term ‘het kwaad’. Die
betekende een wezenlijke verandering
binnen de medische professie. Een goede
dood in de vorm van euthanasie kan een
bevrijdende ontsnapping aan dat kwaad zijn.
Baanbrekende publicaties over euthanasie
waren Kuiterts boeken Een gewenste dood,
euthanasie en zelfbeschikking als moreel en
godsdienstig probleem (1981), Suïcide: wat is er
tegen? Zelfdoding in moreel perspectief (1983)
en Mag er een eind komen aan het bittere
einde? Levensbeëindiging in de context van
stervensbegeleiding (1993).
In 1981 al noemde hij euthanasie ‘moreel
geoorloofd, zo niet moreel verplicht’. En met
zijn vooruitziende geest spoorde hij mensen
aan zelf initiatieven te ontplooien. ‘Als wij
niets zeggen over de manier waarop wij dood
willen gaan, zullen anderen dat wel doen.
En dat betekent meestal niet dat we te vroeg,
maar te laat worden vrijgegeven voor het
sterven.’ Z
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Jaap van Riemsdijk

‘Twee pils en een cola’, bestelt een joviale zestiger.
‘Dit is Café de Goede Dood, meneer’, antwoordt
Sebastiaan. ‘Wij serveren alleen koffie en bieden u
die aan tijdens een gesprek over keuzes aan het
einde van het leven.’

l vele jaren is de nvve present op

A

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.
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de 50PlusBeurs in Utrecht. Elke
keer bedenken communicatie
medewerkers Karina en Sebastiaan een nieuwe
publiekstrekker, dit jaar het succesvolle Café de
Goede Dood. Uiterlijk niet te onderscheiden van
een gewone kroeg. Maar dan bekijk je het menu:
‘Welkom in een café waar praten over de dood de
normaalste zaak van de wereld is’. Als voorgerechten staan ‘dooddoeners’ op de kaart, zoals ‘Ik
heb een wilsverklaring, mijn euthanasie is dus
geregeld’. In dit café geen tongstrelende versnaperingen, maar geestelijk voer om de tongen los
te maken.
Gewapend met een folder en een uitnodigende
glimlach zoek ik contact met de passanten. Mijn
openingszin is meestal: ‘Kent u de nvve?’ Ieder
jaar krijg ik vaker een bevestigend antwoord. En
steeds meer mensen willen praten over het einde
van hun leven. Ook op de 50PlusBeurs, waar
de nvve toch moet concurreren met een gratis
massage, een elektrische fiets met korting en een
optreden van Lee Towers.
Maar weinig mensen draaien hun hoofd
helemaal weg. Sommigen hebben over de nvve
een verkeerde klok horen luiden. ‘De nvve zit
toch in Amsterdam? Ik zing daar ook in een
koor. Kan ik een keer bij u meezingen?’ Anderen
stappen doelgericht naar binnen. Over dit
onderwerp wilden ze altijd al informatie, maar
het kwam er nooit van. Een doortastende dame
trekt haar tegenstribbelende man mee. ‘Luister
ook eens een keer naar wat ík belangrijk vind!’

Lepeltje > Behendig rijdt een mevrouw in een
scootmobiel het café binnen. Ze wil graag met
iemand praten. Karina loodst haar naar mij
toe en zorgt voor koffie. ‘Meneer, hoeveel keer
denkt u dat ik geprobeerd heb er een einde aan
te maken?’ Ik schrik van deze opening en stoot
een lepeltje van de tafel. Het valt rinkelend op de
grond. Saved by the bell.
Zonder mijn reactie af te wachten begint de
vrouw te vertellen. Nog één behandeling en
als die niet lukt, dan is de dokter bereid het
euthanasietraject te starten. Nu moet mevrouw
haar dochter nog overtuigen. Zou ik met haar
willen praten? Want dochter is ook op de beurs
en kan zich elk moment bij ons voegen…
Al snel arriveert een nog jonge vrouw die heel
goed weet wat de bedoeling is. ‘Moeder is een
regelaar’, lacht ze verontschuldigend. Die valt
met de deur in huis. ‘U bent van de euthanasie,
dan kan mijn dochter het ook eens van een
ander horen.’ Maar ik hoef niet veel te zeggen.
Moeder weet precies wat ze wil en informatie is
nauwelijks nodig.
Er volgt een indringend gesprek tussen moeder
en dochter, ook over ‘houden van’ en ‘loslaten’.
Dochter toont begrip voor moeder, misschien
meer dan ze eerder heeft laten blijken. Plotseling
grijpt moeder haar hand. ‘Laten we nu stoppen
kind, we hebben nog genoeg tijd samen.’
Bij hun vertrek geef ik de dames een set
bierviltjes, het hebbeding van de nvve op deze
beurs. ‘Dat komt goed uit’, straalt moeder. ‘Een
biertje houdt me op de been!’ Ik grap nog: ‘Daar
hebt u de scootmobiel toch voor?!’ Maar ze is
al weg, pijlsnel. Met respect kijk ik de kordate
vrouw na. Zou ze de motor van haar scootmobiel
in eigen regie hebben laten opvoeren? Z

De vrijwilliger

Café de Goede Dood
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Handreiking overheid maakt één ding heel duidelijk:

Schriftelijk euthanasieverzoek
Vergeet berichten dat een schriftelijke
wilsverklaring niet nodig is bij een
euthanasie. Als íéts duidelijk wordt uit
de Handreiking van de overheid, is het
wel de noodzaak van het schriftelijk
euthanasieverzoek. • Koos van Wees

1
Hoezo een schriftelijk
euthanasieverzoek? Een mondeling
verzoek is toch voldoende?
In theorie klopt dat, maar het is
wel handig om iets te hebben om
op terug te vallen. Het is niet even
een mondeling verzoek doen en
dan euthanasie krijgen. Het zegt
iets over de duurzaamheid en
doordachtheid van het verzoek als
dat op papier is gezet. Bovendien,
stel dat u niet meer in staat bent
om uw wens kenbaar te maken,
dan mag uw arts u geen euthanasie
geven. Hoe erg u er ook aan toe
bent, hij moet weten of u in die
situatie dood wil. Daarvoor is de
schriftelijke wilsverklaring, zoals
het schriftelijk euthanasieverzoek
ook wordt genoemd.

2

4

Wat is die Handreiking?
Officieel is het: de Handreiking
schriftelijk euthanasieverzoek.
Toenmalig minister Edith Schippers
kreeg er begin dit jaar nog de
Paul van Eerde Award voor van de
nvve. In heldere taal wordt erin
uitgelegd waarom het verstandig
is zo’n verzoek te hebben. De
overheid maakte twee versies: een
voor patiënten en een voor artsen.
Aanleiding voor het opstellen
ervan was de maatschappelijke
onduidelijkheid over de (on)mogelijkheden van euthanasie bij
dementie. Artsenorganisatie knmg
schreef eraan mee, wat nog tot enig
gemor leidde bij de achterban.

En wat wordt er over de patiënt gezegd?
Die wordt er in de Handreiking op
gewezen dat hij dan wel eerst die
schriftelijke wilsverklaring moet
hebben. Dat is een voorwaarde.
Zonder die schriftelijke
wilsverklaring zal geen arts u bij
gevorderde dementie euthanasie
geven. Maar ook bij beginnende
dementie is die wilsverklaring
nuttig, aldus de Handreiking.
Iemands geestelijke vermogens
kunnen per dag en zo snel verschillen
dat een arts die wilsverklaring graag
als richtsnoer heeft.

3
Waarom? Wat staat er dan?
Er staat dat bij gevorderde dementie,
dus als de patiënt het zelf niet meer
kan zeggen, euthanasie kan worden
gegeven wanneer er sprake is van
ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Er
wordt ook omschreven hoe dat lijden
er dan uitziet: ernstige benauwdheid
of pijn, angst, agressie, onrust. Tot
dan toe had de knmg geëist dat de
patiënt zijn stervenswens moest
kunnen aangeven. Berichten in de
pers dat artsen nu sneller euthanasie
aan dementerenden kunnen geven,
vielen slecht bij een deel van die
beroepsgroep.

5
Is die wilsverklaring er alleen voor
euthanasie bij dementie?
Nee, in de wilsverklaring geeft u
zelf aan in welke omstandigheden
u euthanasie zou willen krijgen.
Voor de een is dat bij dementie,
de ander vindt afhankelijkheid
ondraaglijk lijden. Een schriftelijk
euthanasieverzoek is geen garantie
voor euthanasie, maar wel belangrijk.
‘Ook als geen euthanasie wordt
gegeven, mag de dokter uit uw
verklaring afleiden dat u in de
gegeven omstandigheden geen
levensverlengende handelingen
meer wilt’, stelt de Handreiking
bijvoorbeeld.

illustratie: bernet ragetli
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is een must
6

8

9

J

Dus met die schriftelijke
wilsverklaring is het geregeld?
Het is een belangrijke stap, maar
geen garantie. Wat ook helpt is
regelmatig met uw arts over uw
stervenswens te praten. De arts
is degene die overtuigd moet
worden van uw ondraaglijk en
uitzichtloos lijden. Dan is het
goed als hij weet wanneer dat
moment voor u bereikt is. U weet
dan ook meteen of hij in principe
bereid is euthanasie te geven. En
zo niet, naar wie hij u zou willen
doorverwijzen.

Wat zegt de Handreiking nog meer?
Dat het handig is uw
wilsverklaring ook aan andere
dokters te geven met wie u te
maken krijgt, zoals specialisten.
Dat het goed is de wilsverklaring
aan te passen als uw omstandig
heden veranderen. Dat u uw
naasten op de hoogte moet
stellen van uw wensen, en van de
plek waar u uw wilsverklaring
bewaart. En dat u hulp kunt
inroepen bij het opstellen van
een wilsverklaring.

Hulp van de NVVE?
Bijvoorbeeld. De nvve kan
u in gesprekken helpen om
voor uzelf duidelijk te krijgen
wanneer voor u de grens bereikt
is, en dat te verwoorden in
uw wilsverklaring. Daar zijn
speciale spreekuren voor. Meer
informatie vindt u op nvve.nl.
U kunt ook bellen naar (020)
620 06 90. Op de website vindt
u tevens de mogelijkheid om
wilsverklaringen op naam
te bestellen (€ 10,- voor vier
exemplaren), of (gratis) online op
te stellen en uit te printen.

En waar vind ik de Handreiking?
Op internet. Tik als zoekterm
in: ‘handreiking schriftelijk
euthanasieverzoek’. Kies de
publieksversie.
\

7
Waarom zou een arts mij eigenlijk
geen euthanasie willen geven?
De Handreiking noemt een
veelheid aan redenen, maar
de belangrijkste is wel dat uw
verzoek mogelijk niet voldoet
aan de wet. Dat is het geval als
de arts er niet van overtuigd is
dat u uitzichtloos en ondraaglijk
lijdt. Of als er twijfels zijn
of u het euthanasieverzoek
vrijwillig en weloverwogen hebt
opgesteld. Andere redenen zijn
principiële bezwaren van de arts
of de onmogelijkheid om met
de patiënt te communiceren.
Bijvoorbeeld in geval van in
coma, waarbij niet is vast te
stellen of er sprake is van lijden.

Relevant | november 2017
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Onderzoek onder leden toont aan dat 3 op de 10 zeer betrokken zijn

Gemiddeld NVVE-lid is 72,
vrouw en hoogopgeleid

M

et het onderzoek wilde de nvve inzicht krijgen in de vraag wie haar leden precies zijn,
waarom zij lid zijn, wat zij van de vereniging verwachten, hoe zij over haar oordelen
en in hoeverre de communicatiemiddelen
bekend zijn. Ruim 4500 leden werden zowel per post als per mail
benaderd. Een representatief aantal vulde de enquête in.
Niet verrassend is dat nvve-leden de jongsten niet zijn. De gemiddelde leeftijd is 72 jaar, 41 procent is zelfs boven de 75. Zes op de
tien zijn vrouw. Leden zijn overwegend hoogopgeleid en vier op de
tien wonen in Noord- of Zuid-Holland. De meesten kunnen goed
overweg met internet, slechts een op de zes vindt dat lastig. Een op
de tien is ‘actief lid’, dat wil zeggen: gaat wel eens naar een bijeenkomst, spreekuur of congres of heeft bijvoorbeeld via de sociale
media contact gehad met de nvve. In veel gevallen hebben leden
persoonlijk of beroepsmatig te maken gehad met iemand die heeft
geleden tijdens de laatste fase van zijn leven.

Vuist maken > Ook als zij niet direct behoefte hebben aan advies
of hulp, willen leden de vereniging financieel steunen. Dat doen
ze omdat ze vinden dat ook andere mensen recht hebben op een
waardig levenseinde of omdat ze misschien op termijn zelf ondersteuning nodig hebben.
Andere belangrijke motivatie is om een vuist te kunnen maken
richting de politiek. Wat dat betreft zou de nvve zich in de media
wel iets meer mogen profileren, vinden de leden.

Drie op de tien NVVE-leden voelen zich zeer
betrokken bij de vereniging, de helft enigszins
en de rest matig of niet. De belangrijkste reden
om lid te worden is: zelf mogen beslissen over
het levenseinde. Dit zijn enkele uitkomsten van
een onderzoek dat de NVVE afgelopen zomer
uitvoerde. • Marijke Hilhorst

Als voornaamste rol voor de vereniging zien zij: belangenbehartiger, gevolgd door ‘ondersteuner’ en ‘adviseur’ van leden. In hoofdlijnen voldoet de vereniging aan de wensen van haar leden. Ze richt
zich terecht op lobbyen, mensen informeren en leden bijstaan in de
laatste fase van hun leven.
Nagenoeg alle leden zijn tevreden over het aanbod van producten
en diensten van de nvve. Wel is er behoefte aan een soort ‘pil van
Drion’, een checklist voor de voorbereidingen op een zelfgekozen
levenseinde en de mogelijkheid om te chatten bij spoedeisende
vragen. Leden beschouwen de huisarts nog steeds als het meest
logische aanspreekpunt voor vragen over het levenseinde, maar
hebben meer vertrouwen in de nvve, als deskundige en onafhankelijke derde.

Bekendste bron > Behoefte aan persoonlijk contact blijken leden
over het algemeen pas te hebben wanneer het organiseren van het
levenseinde actueel wordt. Zijn de zaken (een wilsverklaring of een
niet-reanimerenpenning) eenmaal geregeld, dan houden ze zich
liever niet met het onderwerp bezig. Hebben ze contact gehad met
de nvve, dan beoordelen ze dat positief. Over het telefonische of
face-to-facecontact zijn leden zelfs ronduit lovend.
De bekendste en meest gebruikte bron om op de hoogte te blijven
van de nvve-activiteiten is Relevant. Het bekendste ‘product’ is de
wilsverklaring, op afstand gevolgd door de niet-reanimerenpenning. Opmerkelijk genoeg wordt weinig gebruikgemaakt van de
website. Ook de (gratis) nieuwsbrief (nu 33.000 abonnees) is nog te
weinig bekend.

foto’s: anne meyer
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JOSJE VERHAGE (29)

BERD STAPELKAMP (69)
‘Ik ben al langer geïnteresseerd in de laatste
levensfase, heb ook als
vrijwilliger in een hospice
gewerkt. De NVVE draag
ik altijd al een warm
hart toe. Een jaar of
vijftien geleden ben ik
lid geworden. Tot voor
kort heb ik me ook actief
ingezet voor de vereniging. Aanvankelijk als
lid van wat nu Presentatiedienst is, daarna heb
ik spreekuren verzorgd.
Ook heb ik deelgenomen
aan een gespreksgroep
en zo bijgedragen aan de
(beleids)ontwikkelingen
binnen de vereniging. Ik
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voel me heel erg verbonden met de routebeschrijvingen zoals die nu in de
strategienota staan, in
het bijzonder de autonome. Door toenemend
lichamelijk ongemak heb
ik besloten te stoppen
met mijn activiteiten.
Mijn laatste “optreden”
voor de NVVE was op de
50PlusBeurs, afgelopen
september. Mijn overtuigingen zal ik blijven
uitdragen. Zo ben ik fel
tegen de bemoeienis
van christelijke partijen
bij keuzes over leven en
dood.’

‘Ik ben lid geworden omdat ik ziek ben, maar ook
omdat ik een statement
wil maken over het belang
van zelfbeschikkingsrecht.
Ik wil benadrukken dat de
dood een belangrijk thema
is waarover iedereen zou
moeten nadenken, jong en
oud. In discussies vraag ik
mensen wel eens waarom
ze wél willen beslissen om
orgaandonor te zijn, maar
niet iets willen vastleggen
voor het geval ze een ernstig
verkeersongeval krijgen.
Mijn directe omgeving vindt
mijn uitgesproken wens
voor euthanasie lastig.
Ik kan er moeilijk met ze
over praten. Ze komen met
opmerkingen als: denk toch
niet zo negatief, of: je bent
te jong om je daarmee bezig
te houden. Ook mijn huisarts zag ik schrikken toen ik
erover begon.
Twee jaar geleden ben ik
gediagnosticeerd met dunnevezel-neuropathie (DVN).
Het is een vrij zeldzame
zenuwaandoening met een
grillig verloop. De ziekte is
chronisch en progressief en
veroorzaakt veel zenuwpijn,
die helaas niet helemaal

door medicatie kan worden
weggenomen. Uiteindelijk
kun je er heel afhankelijk
door worden. Daarom heb ik
een wilsverklaring opgesteld. Daarin heb ik vastgelegd dat ik wil overlijden
als deze ziekte mijn vrijheid
te veel beperkt en/of als de
pijn ondraaglijk wordt en/of
beperkingen mijn dagelijks
leven onmogelijk maken.
Door bekendheid te geven
aan mijn NVVE-lidmaatschap hoop ik het taboe
rondom een toekomstige
doodswens en euthanasie
te doorbreken. Juist ook
jongeren zouden een visie
moeten ontwikkelen op het
zelfbeschikkingsrecht en
een zelfgekozen, waardig
levenseinde. Ik zie wel een
rol voor de NVVE weggelegd.
De vereniging zou zich meer
op jongeren tussen de 18
en 40 jaar moeten richten.
Ze zou bijvoorbeeld kunnen samenwerken of samen
campagne voeren met de
organisatie achter de donorregistratie. Over dat onderwerp wordt wél nagedacht
en gediscussieerd, zelfs door
jongeren. Dat gaat toch ook
over leven en dood?’
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ANITA DOORNIK (51)
‘Een jaar of vijf geleden
ben ik lid geworden. Ik
werk al dertig jaar in de
thuiszorg en krijg vaak
vragen over euthanasie.
Ik wilde er meer van
weten, er zijn veel
onduidelijkheden. Nu
weet ik waar ik terechtkan
voor betrouwbare
informatie.
Een wilsverklaring heb
ik nog niet opgesteld. Ik
ben gezond, dat komt
wel goed. Wel heb ik
de huisarts gevraagd of
die ervoor openstaat.

EMIEL MOSTERT (67)
Het antwoord was niet
afwijzend. Belangrijk
vind ik dat je de regie
in eigen hand kunt
houden om zo onnodig
lijden te voorkomen. In
mijn werk heb ik zoveel
ellende gezien: mensen
die vreselijk leden, die
geen wilsverklaring
hadden omdat het
geloof dat verbood, en
kinderen die het daar
niet mee eens waren. Ik
ben een praktisch mens,
realistisch, ik wil daarnaar
handelen.’

De mensen op de foto's zijn niet de geïnterviewden.

‘Mijn vader overleed
na een akelig ziekbed
in 1968. Mijn moeder
wist toen al dat zij voor
zichzelf een dergelijk
lijden wilde voorkomen
en werd lid van de
NVVE. Ik ook. Actief lid
ben ik niet, maar ik
lees Relevant en volg de
NVVE op Facebook. Het
onderwerp is belangrijk
genoeg. De vereniging
doet wat ze moet en kan
doen, en heeft zich kranig
geweerd tegen christelijke
tegenwind.
Mijn moeder was
teleurgesteld in de NVVE.
Ten onrechte, vind ik.
Ze had een beroerte
gehad, wilde niet
meer leven en dacht:
ik heb alle formulieren
ingevuld, nu helpt de
NVVE me wel. Maar de
NVVE is geen uitvoerend
orgaan. Ze stierf een
natuurlijke dood, na
dertien jaar in een
verpleeghuis te hebben
doorgebracht. Ze heeft tot

bij de hoogste instanties
geprobeerd haar dood te
bewerkstellingen maar
steeds nul op het rekest
gekregen. Geen enkele
arts durfde of kon zover
gaan, de wetgeving
lag dwars. Nu zou haar
situatie anders worden
beoordeeld, denk ik.
Augustus vorig jaar kwam
mijn vrouw om bij een
ongeluk. Ze werd in haar
rolstoel aangereden
door een automobilist.
Ze was pas 44. Ze leed
aan een ernstige ziekte
en was al een heel
eind gevorderd in haar
euthanasieprocedure.
Eigenlijk hoefde ze alleen
nog maar een datum af
te spreken. Ze had vrede
met haar einde. Als de
tijd daar is, hoop ik een
menswaardig einde te
kunnen kiezen, het liefst
met behulp van de “pil
van Drion”. Mijn keuze,
mijn einde, op mijn
manier.’
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INGRID MARIA ETIENNE GILTA (76)
‘Wat ik wil is: zelf
beslissen wanneer ik
doodga en er zelf een
eind aan maken. Maar
daar helpt de NVVE
me niet bij. Dat is een
enorme teleurstelling. Ze
komen met oplossingen
aandragen waar ik
helemaal niets voor voel,
zoals stoppen met eten en
drinken.
Ik verwacht niet van een
vereniging dat ze mij
naar België stuurt om
op strooptocht te gaan
langs allerlei apotheken.
Schokkend vind ik het
voorstel van ene mijnheer
Chabot die zegt dat ik ook
een heliumkap over mijn
hoofd kan trekken. Dat
is toch mensonwaardig!
Wanneer komt er nu
eens een pil – of poeder
– beschikbaar die ik
gewoon bij de NVVE kan
bestellen?
Kijk, nu is het nog niet
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aan de orde. Ik heb niet
eens tijd om dood te
gaan, zo druk is mijn
leven.
Ik heb het onderwerp met
mijn huisarts besproken
en mijn wilsverklaring zit
in zijn computer. Maar
hij zegt dat ik nog veel
te leuk ben om dood te
gaan. “En wat als ik 98
ben, nog net zo leuk maar
dat ik niet meer wil leven,
wat dan?”, vraag ik hem
wel eens.
Doodgaan is niet alleen
maar ellende, het hoort
bij het leven. Sprekend
over de gevaren van
een dodelijk middel in
huis zeggen sommige
mensen: stel nou dat die
persoon het impulsief
gebruikt? Nou én?!, is
mijn reactie dan. Zij
noemen dat sterven “te
vroeg”. Maar ik zeg: wat
blijft me allemaal wel niet
bespaard?!’

GRIETJE NIJHOF (76)
‘Wij – nou ja, mijn man
– zijn begin dit jaar lid
geworden toen er weer
een operatie gepland
moest worden. Hij is al
twee keer aan zijn knie
geopereerd en heeft twee
maal een herseninfarct
gehad. Daaraan heeft
hij afasie overgehouden.
Een op een kunnen we
wel communiceren, maar
spreken gaat moeizaam.
Stel dat hij nog een infarct
krijgt en daar slechter
uitkomt? Van dat scenario
gingen we uit toen we
onze wilsverklaringen
opstelden. Die hebben
we besproken met de
kinderen en met de
huisarts. Ook hebben
we bij de notaris een
levenstestament laten
vastleggen.
Wij willen niet wachten

tot een ander ons moet
verschonen. Als je jezelf
niet meer kunt verzorgen,
houdt het voor ons op.
We hebben het nodige
meegemaakt met onze
ouders en zien hoe het
leven in een verpleeghuis
is omdat een vriendin
van ons er verblijft. Daar
word je met je neus
op de feiten gedrukt.
Zo’n bestaan willen wij
niet voor onszelf. Mijn
man draagt een nietreanimerenplaatje. De
huisarts staat achter ons
en denkt met ons mee.
Ik vind het fijn dat ik via
de nieuwsbrief berichten
binnenkrijg over wat er in
de actualiteit en politiek
speelt. Mijn enige vraag
is waarom je niet als
echtpaar lid kunt worden.
Dat vind ik vreemd.’
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Lector levenseindezorg Michael Echteld bij Hogeschool Avans:

‘Wij willen helpen de kunst van
het zorg verlenen te verbeteren’
Michael Echteld houdt zich elke werkdag
de hele dag bezig met het levenseinde. Hij
is lector levenseindezorg aan Hogeschool
Avans in Breda. Zijn functie is uniek binnen
de hogescholen in ons land. Vooral kwetsbare
groepen hebben zijn belangstelling. ‘De
wetenschap heeft weinig aandacht voor hun
levenseindeproblemen.’ • Leo Enthoven

M

et ‘kwetsbare groepen’ bedoelt Echteld:
mensen met een verstandelijke beperking,
autisme, niet-aangeboren hersenletsel,
dementie, psychiatrische problematiek,
maar ook dak- en thuislozen. ‘Deze mensen hebben door hun
gedrag geen of beperkt toegang tot levenseindezorg. Velen van
hen hebben een klein netwerk om zich heen. Vaak kloppen ze
tevergeefs aan bij een hospice. Hun problemen worden laat
gesignaleerd. Pas bij een crisis wordt ingegrepen. Ze belanden
in een ziekenhuis en overlijden daar.’

Domper-gevoel > Bij Echteld thuis zijn ze eraan gewend dat
hij een dagtaak heeft aan het levenseinde. In gezelschappen
loopt hij het risico op ‘een domper-gevoel’ bij zijn
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gesprekspartner als hij vragen over zijn werk beantwoordt.
‘Ik leg uit dat het onnodig is zwaarwichtig over dood en
doodgaan te praten. Ik voeg eraan toe dat het belangrijk is
om er met naasten over te spreken. Gesprekken stellen je
in staat om te bepalen wat je wilt en maken dat duidelijk
voor je omgeving. Er krampachtig mee omgaan staat goede
zorg en ondersteuning in de weg.’ Onder dat ‘dompergevoel’ gaat Echteld overigens niet gebukt. ‘Ik vind het
bevredigend als ik iets kan betekenen voor kwetsbare
groepen.’
Bij hen is het voor de omgeving, ondanks goede
bedoelingen, moeilijk om hun behoeften ten aanzien
van het levenseinde tijdig te onderkennen. Echteld is als
gezondheidspsycholoog opgeleid aan de Universiteit van
Leiden. ‘Voor een groot deel is levenseindezorg voor deze
mensen onontgonnen terrein. Pionierswerk, zou je kunnen
zeggen. Dat ligt mij wel.’

Kenniskring > Het lectoraat van Echteld is het afgelopen
jaar van de grond gekomen. Een kenniskring vormt de kern
ervan. Behalve uit Echteld bestaat die uit twaalf docenten
van andere disciplines binnen Avans. De kenniskringleden
bepalen gezamenlijk de onderzoeksonderwerpen, het
curriculum en de lesmethoden. Ze geven leiding aan
onderzoeksprojecten en verzorgen lessen en workshops.
‘Nog steeds zijn zorgprofessionals onvoldoende geschoold
in levenseindezorg voor kwetsbare groepen. Wij richten
ons op mensen met een beperkte levensverwachting, door
ziekte, ouderdom of een doodswens. Het lectoraat wil zich
inzetten voor een betere kwaliteit van levenseindezorg.’
Echtelds belangstelling gaat duidelijk meer uit naar de
‘zorg-kant’ dan naar de ‘sterf-kant’ van de laatste levensfase.
Hij nuanceert: ‘Maar het is prima mensen aan een waardig
levenseinde te helpen als dat onvermijdelijk is. Ik ben blij
met onze zorgvuldige euthanasiewet.’
Wel heeft de lector aarzelingen bij het initiatiefwetsvoorstel
over het voltooid leven van D66. ‘Het principe is niet
verkeerd maar het voorstel komt te vroeg. Ons ontbreekt
nog te veel kennis over wat voltooid leven inhoudt, en over
mogelijke alternatieven. Mensen beslissen op basis van
negatieve omstandigheden. Laten we daar wat aan doen,
hun perspectief veranderen. Dan komen ze wellicht tot een
ander besluit. Het voorstel weerspiegelt de zuurheid van
onze maatschappij op dit punt.’
Van het ‘CLW-poeder’ moet Echteld niets hebben. ‘Het is
zwak dat we er niet in slagen bepaalde mensen te laten
voelen dat ze waardevol zijn voor onze samenleving. Dat
we dat afdoen met het beschikbaar maken van een dodelijk
poedertje. Daarmee geven we hen een vuurwapen dat geen
schotwond achterlaat.’
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Steunkousen > De activiteiten die het lectoraat
ontwikkelt en aanstuurt, zijn niet alleen wetenschappelijk
en onderwijskundig, maar ook praktisch. ‘Onderzoeken
doen we in en met het werkveld, samen met
praktijkinstellingen zoals verpleeghuizen en hospices’,
legt Echteld uit. ‘Een onderzoeksonderwerp kan bij ons
ontstaan of voortkomen uit de behoefte van een instelling.’
In de praktijk gaat het lectoraat zich inzetten voor ‘een
juiste beeldvorming over levenseindezorg en de houding
van studenten en professionals en de bevolking in brede
zin’. Een baan in de ouderenzorg staat, zacht gezegd, niet
hoog op het verlanglijstje van jongeren. ‘Levenseindezorg
is zoveel meer dan het aan- en uittrekken van steunkousen
en het verwisselen van luiers. Verzorgers bouwen soms een
hechtere band met iemand op dan zijn naaste familieleden.’
Demografische ontwikkelingen laten zien dat sprake is van
een enorme groeimarkt. De behoefte aan hoogopgeleide,
veelzijdige professionals zal sterk toenemen. Traditionele
zorgtaken blijven belangrijk, maar daarnaast neemt
het belang toe van technologische ontwikkelingen,
communicatieve vaardigheden, mentale ondersteuning,
praten over zingevingsaspecten en bijvoorbeeld het
achterhalen van de oorzaak van lijden.
‘We willen helpen de kunst van het zorg verlenen te
verbeteren’, vertelt Echteld. Niet opdringerig en niet
betuttelend. ‘Iedereen heeft recht op respect voor zijn
mening en opvattingen. Wij beschikken over kennis.
Het is onethisch die niet te delen. Niet inhoud bepaalt
betutteling, maar iemands houding.’ Z

ACHT PROJECTEN
Het lectoraat levenseindezorg van
Avans heeft voorlopig acht projecten
op het programma staan:
Y autisme en doodswensen
(oorzaken van deze doodswensen
zijn onduidelijk, weinig bekend
over de inhoud ervan);
Y gezamenlijke besluitvorming in
de palliatieve zorg;
Y bevorderende en belemmerende
factoren voor goede zorg in
hospice van Stichting Prisma,
inloophuizen voor mensen
die te maken hebben (gehad)
met kanker (niet alleen (ex-)patiënten, maar ook naasten,

nabestaanden en behandelaars);
Y palliatieve zorg voor mensen met
een verstandelijke beperking
(protocol ontwikkelen om
palliatieve zorgfase beter te
markeren);
Y onderwijs (minor palliatieve
zorg);
Y ondraaglijk lijden (weinig kennis
over wat dit inhoudt, onderzoek
moet leiden tot praktische
handleiding);
Y zingeving (onvoldoende
inzicht in factoren die maken
dat doodswens ontstaat bij
voltooid leven, aard van
zingevingsproblematiek).
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Huisarts woedend om karikatuur euthanasiepraktijk in The Wall Street Journal

‘Wij artsen werden weggezet
als moordenaars. Ik was diep

H

azerswoude en omgeving vormen een
oase van plattelandsrust in de overvolle en
drukke Randstad. Het ligt minder dan vijf
kilometer van Benthuizen, de woonplaats
van Van der Staaij. Esther en haar echtgenoot
Jan namen in 2000 de huisartsenpraktijk in Hazerswoude-Dorp
over. De praktijk telt vier huisartsen. Met ondersteuners werken
zij in het multidisciplinaire Gezondheidscentrum Lindehof waar
ook een apotheek, fysiotherapeuten, logopedist, verloskundige
en het Centrum Jeugd en Gezin zijn gevestigd. Het is de enige
huisartsenpraktijk voor zesduizend inwoners.
‘De gemeenschap is hecht. Veel families wonen hier al generaties
lang. In het buitengebied overheersen boomkwekerijen en
veeteeltbedrijven. De mensen hebben veel onderlinge banden en
houden een rijk verenigingsleven in stand. Het is heel dorps’, legt
Esther uit.
Of dat haar een plattelandsdokter maakt? ‘Ik weet niet wat
dat inhoudt. Onze patiënten hebben geen wezenlijk andere
gezondheidsproblemen dan stedelingen. We proberen maximaal
toegankelijk voor hen te zijn. Terminale zorg doen we zelf, ook in
de avonduren en tijdens de weekends.’

Dominee > Hazerswoude-Dorp telt drie godshuizen van drie
verschillende gezindten. Esther Croiset is niet-gelovig. Dankzij
onderling respect is geloof nooit een issue. Integendeel, vertelt ze.
‘Bij een van mijn euthanasiegevallen was de dominee aanwezig. Dat
was voor alle betrokkenen een bijzondere ervaring.’
Tijdens de vakantie op Ibiza met haar man en hun drie kinderen
had Esther haar tablet meegenomen, onder meer om de Volkskrant
te kunnen lezen. Het ochtendblad meldde op 21 juli dat Van der
Staaij in een opiniestuk in The Wall Street Journal betoogde dat ‘de
euthanasiecultuur’ in Nederland uit de hand loopt en dat stap voor

Er moet echt iets aan de hand zijn als je tijdens
je vakantie de moeite neemt een artikel in een
Amerikaanse krant op te sporen en daarop te
reageren. Huisarts Esther Croiset ontplofte bijna
toen ze op Ibiza las dat SGP-Kamerlid Kees van
der Staaij haar en haar collega’s in The Wall Street
Journal had weggezet als moordenaars. Zijn schets
van de euthanasiepraktijk in Nederland vindt ze een
afschuwelijke karikatuur. • Leo Enthoven

stap ouderen, mensen met depressies en zwakbegaafden met een pil
uit de samenleving worden verwijderd.
De huisarts uit Hazerswoude las het artikel met stijgende verbazing
en woede. Ze nam ter plekke een abonnement op een webdienst om
het artikel in de Amerikaanse krant te kunnen lezen. Dat maakte
haar nog bozer, ze schreef gelijk een ingezonden brief aan de
Volkskrant. ‘Van der Staaij zet mij en mijn vele collega-artsen weg als
moordenaars’, betoogde ze. Haar brief leidde tot positieve reacties
van collega’s en patiënten. Het sgp-Kamerlid reageerde niet.
‘Zoals Van der Staaij het beschreef, gaat het in werkelijkheid echt
niet’, fulmineert ze weken later achter haar bureau. ‘Ik voelde me
diep beledigd. Mijn ingezonden brief kwam diep uit mijn hart.’
Esther weet waarover ze praat. Met haar patiënten komt euthanasie
regelmatig ter sprake. Wat dat betreft bestaat geen verschil tussen
plattelands- en stadsdokters. ‘Soms komen patiënten met een
wilsverklaring op mijn spreekuur en vormt die de aanleiding voor
een eerste gesprek over euthanasie. Dat document voeg ik toe aan
hun dossier en ik leg hen uit dat dat géén garantie betekent.’

Zorgvuldig > In alle tien gevallen van euthanasie die ze in de loop
der jaren heeft uitgevoerd was sprake van uitbehandelde patiënten
met, meestal, kanker. ‘Als zij er niet zelf over beginnen hoe ze hun
levenseinde zien, doe ik dat. In de relatie met patiënten vind ik
het belangrijk een sfeer te creëren waarin beide partijen zonder
schaamte over elk onderwerp kunnen spreken. En dingen duidelijk
benoemen. Dan weten we waar we het over hebben en kennen we
elkaars standpunten. Dat schept duidelijkheid. Ik vind dat niet
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beledigd’
leuk om te doen maar het is een mooi
onderdeel van het vak. En geloof me, het
zijn heel intensieve periodes.’
Wat haar betreft mogen die bij voorkeur
minimaal een aantal weken duren. Snelle
euthanasiegevallen bestaan niet. Dat
heeft ook met de naasten van de patiënt
te maken. Die betrekt ze bij voorkeur
bij het proces. ‘Soms reageert de familie
geschokt als het woord euthanasie valt.
Ze moeten wennen, om akkoord te
kunnen gaan. Dat vergt tijd.’
‘Hoe goed ken ik de patiënt? Kan ik
me in zijn situatie verplaatsen? Wordt
voldaan aan de wettelijke vereisten?
Vind ik de ondraaglijkheid van het lijden
invoelbaar? Heb ik de overtuiging dat ik
erachter kan staan?’ Esther slaapt slecht
van de worsteling met deze vragen, legt
ze uit. Bij elk euthanasiegeval opnieuw.
Het went nóóit. ‘Iemand doodmaken
is niet waar ik al die jaren voor heb
gestudeerd’, stelde ze in haar ingezonden
brief.
De huisarts laat zich niet onder druk
zetten, niet door patiënten en niet door
familieleden. ‘Eén keer heeft een patiënt
om euthanasie gevraagd op basis van
stapeling van ouderdomsklachten.
Die voldeed echt niet aan de wettelijke
criteria. Ik heb niet aan het verzoek
voldaan. Er zijn grenzen aan wat artsen
kunnen doen. Wij zijn geen robots. Het
gaat om ingewikkelde beslissingen.
Euthanasie is en blijft een moeilijke stap.
Artsen gaan hier zorgvuldig mee om. En
dan zó’n beledigende brief!’ Z
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kort nieuws

REGEERAKKOORD: ONDERZOEK
OMVANG GROEP ‘VOLTOOID LEVEN’
[

Behandeling van het D66-initiatiefwetsvoorstel Voltooid Leven zit er de komende kabinetsperiode hoogstwaarschijnlijk
niet in. De nvve betreurt dat.
Ze heeft de regeringspartijen
laten weten dat de stappen die
Rutte iii zet, geen ‘zoethoudertjes’ mogen zijn.
In het regeerakkoord hebben
vvd, cda, Christenunie en D66
afgesproken op ‘een respectvolle manier’ met elkaar om te
gaan als het gaat over vraagstukken rond leven en dood.
Ze kondigden ook concrete
stappen aan.
Zo moet de nieuwe minister
van Volksgezondheid de aanbevelingen van de commissieSchnabel uitvoeren. Die deed
onderzoek naar ‘voltooid leven’
en constateerde dat de huidige euthanasiewet voldoende
ruimte bood. De groep voor wie
de wet geen soelaas biedt, zou
bovendien klein zijn.
Rutte iii kondigt een onderzoek naar de omvang en
omstandigheden van deze
groep aan. Met de uitkomsten daarvan zal het kabinet
bekijken wat het moet doen en
‘kan de Kamer zelf besluiten
over initiatiefwetgeving’, zo
staat er in het akkoord. De nvve
juicht het onderzoek toe, maar
vindt dat het niet vertragend
mag werken. Andere aanbeveling die de nieuwe regering
moet uitvoeren is: de bekendheid met (de grenzen van) de
euthanasiewet onder artsen en
patiënten vergroten.

Rutte iii wil tevens de aanbevelingen uit het manifest Waardig
ouder worden uitvoeren. Dit
manifest werd begin dit jaar
uitgebracht door onder meer
Christenunie, sp, cda, ouderenorganisatie kbo-pcob, Omroep
max. Zij pleiten onder meer
voor een actieprogramma voor
de herwaardering van ouderdom en meer ondersteuning
voor mantelzorg en vrijwilligerswerk.
De nvve vreest dat het nieuwe
kabinet de kloof tussen politiek
en samenleving zal vergroten
als acties rond het zelfgekozen
levenseinde uitblijven. De vereniging wil dat Rutte iii ervoor
zorgt dat een wilsverklaring
altijd wordt erkend, ook als de
betrokkene zijn wens niet meer
kan herhalen omdat hij wilsonbekwaam is geworden. In het
regeerakkoord wordt daarover
niet gesproken.
Ook zou de nieuwe regering de
mogelijkheid moeten bieden
om zelfdodingsmiddelen te
laten testen op veiligheid en betrouwbaarheid. nvve-directeur
Agnes Wolbert: ‘Het mag niet
zo zijn dat het kabinet puur om
partijpolitieke redenen tegen
de samenleving zegt: lost u het
zelf maar op.’Z

OM DOET ONDERZOEK
NAAR EUTHANASIE
DEMENTE VROUW
[

Het Openbaar Ministerie stelt
een strafrechtelijk onderzoek
in naar een specialist ouderengeneeskunde. Hij gaf een
dementerende 74-jarige vrouw
euthanasie. De regionale
toetsingscommissie euthanasie had eerder geoordeeld dat
de arts niet overeenkomstig
de zorgvuldigheidseisen had
gehandeld.
De dementerende vrouw had
in een wilsverklaring aangegeven niet in een ‘instelling voor
bejaarden’ terecht te willen
komen, maar belandde daar
toch. Ze was er zeer verdrietig,
angstig en onrustig.
De regionale toetsingscommissie euthanasie vond de
wilsverklaring van de vrouw
onduidelijk. Zij had bovendien
nooit mondeling een euthanasieverzoek gedaan. De arts
overschreed een grens door
de levensbeëindiging niet te
staken toen de vrouw negatief
reageerde op het inbrengen van
het infuus met de euthanatica,
vindt de rte.
Als het om overgaat tot vervolging, zou dat voor het eerst
zijn sinds de invoering van
de euthanasiewet in 2002. In
2013 deed het om weliswaar
onderzoek naar het handelen
van huisarts Tromp in Tuitjenhorn, maar dat werd stopgezet
toen de arts zich van het leven
beroofde. Z

TUCHTCOLLEGE OVER
HANDELEN ARTS
19-JARIGE MILOU:
ZORGVULDIG
[

De huisarts die vragen stelde
bij de euthanasiewens van de
19-jarige Milou de Moor, heeft
zorgvuldig gehandeld. Zo luidt
de uitspraak van het regionaal
tuchtcollege. Dat boog zich
over de zaak na een klacht van
Milou’s ouders. Zij vonden dat
de arts hun dochters euthanasiewens niet had gerespecteerd
en zelfs had verhinderd. Milou
verhing zich in de boomgaard
van het huis. De ouders vertelden erover in Relevant van
oktober 2015.
Het tuchtcollege noemt het
‘niet tuchtrechtelijk verwijtbaar’ dat de huisarts vragen
stelde en onderzocht of was
voldaan aan alle criteria voor
euthanasie, en of er alternatieven mogelijk waren. Het
college besluit: ‘Het dramatisch
verloop is zeer treurig, maar
doet niet af aan dit oordeel over
het handelen van verweerster
(de huisarts, red.).’ Z
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de wilsverklaring van perry perfors

inge klijn

Leo Enthoven
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‘Dat we tijd hadden om afscheid te nemen, hielp enorm’
‘In 2009 is mijn vrouw Froukje
overleden door euthanasie. Ze
was 56. Na haar dood heb ik
mijn wilsverklaringen ingevuld.
Toen ik ermee bij de huisarts
kwam, zei ze dat ik na moest
denken of ik in sommige
situaties misschien toch liever
wél gereanimeerd wilde worden.
Daar zat wat in, vond ik. Daarna
heb ik het laten liggen, ik moet
het nog steeds doen.’
AFSCHEID
‘Froukje had eierstokkanker.
Ze was vijf jaar schoon. Op een
onverwacht moment was ze niet
meer te genezen. Dat was een
schok. We hebben vijf maanden
geleefd in de wetenschap dat
ze zou sterven. Dat we de tijd
hadden om afscheid van elkaar
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te nemen, heeft mij enorm
geholpen in de verwerking van
haar dood.’
NADENKEN
‘Het mooie van euthanasie was
dat Froukje zelf het moment kon
kiezen. Toch kwam het hard aan
toen de huisarts vroeg hoe laat
ze zou komen. Dan wordt het
concreet hè. Het was een zware
dag, ook omdat onze huisarts op
het laatste moment doorvroeg
naar het motief van Froukje.
Die zei toen in een bijzin, naast
andere argumenten, dat ze ook
een last voor haar omgeving
was. Reden voor de dokter om
haar te vragen nog twee uur over
haar euthanasieverzoek na te
denken.’

EXTREEM ONGEMAKKELIJK
‘Dat nadenken moest Froukje
alleen doen. Die wachttijd was
voor mij en de kinderen extreem
ongemakkelijk. Ik weet nog dat
ik knallende hoofdpijn had.
Iedereen had naar dit moment
toegeleefd, het was uitvoerig
gepland. We durfden niet tegen
elkaar te zeggen dat we hoopten
dat ze “het” zou doen. Dan zou
het lijken alsof we wilden dat ze
dood zou gaan, wat natuurlijk
niet het geval was. Na anderhalf
uur riep Froukje ons: “Kom maar:
ik ga het doen”.’
SLAAPLIEDJES
‘Vlak voor de euthanasie hebben
we een foto genomen. We zaten
allemaal op bed. Ik dacht nog:
als we er maar niet doorheen

zakken. We zongen Friese
slaapliedjes. Nou ja, Froukje zong
uit volle borst. De kinderen en ik
zongen verkrampt mee. Je kan
niet goed zingen als je ontroerd
bent. Ik hield haar bovenarm
vast en voelde haar hartslag. Ik
weet nog dat ik dacht: verdorie
dat wil ik blijven voelen.’
GOED LEVEN
‘We hadden een uitstekende
samenwerking met de huisarts.
Het geeft een sterke band als je
dit samen meemaakt. Mijn eigen
dood duurt nog wel even, denk
ik. Als het zover is, hoop ik dat
ik er niet bang voor ben. Froukje
stierf te jong, maar als je 75 of
85 bent, dan heb je een leven
achter de rug. Ik kijk terug op
een mooi, vol leven.’ Z

foto: maurits giesen
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in beeld

€

Wolf Erlbruch
De eend, de dood
en de tulp
–
Uitgeverij Hoogland &
Van Klaveren
€ 13,50

Het prentenboek De eend, de
dood en de tulp wordt al als
een klassieker beschouwd. Het
is van de Duitse illustrator Wolf
Erlbruch, die dit jaar de Astrid
Lindgren Memorial Award voor
zijn hele oeuvre ontving.
De dood is geen gemakkelijk
onderwerp om met kinderen te
bespreken. Veel ouders zullen
ermee worstelen wanneer hun
kinderen met vragen komen.
Met weinig, maar zorgvuldig
gekozen woorden en sobere
tekeningen vertelt dit boek hoe
een al wat oudere eend wordt
geconfronteerd met de dood.
Die benadert haar vriendelijk en
geduldig. Eend is niet bang voor
de dood. Samen trekken ze een
tijdje op. Totdat eend stilletjes
ligt en niet meer ademt. Dan
draagt de dood haar naar de
grote rivier en vlijt haar in het
water, een tulp op haar buik. De
dood moet even slikken: ‘Maar
zo was het leven.’

Emmi Smid
De rode hoed van Luna
–
Uitgeverij Hoogland &
Van Klaveren
€ 14,50

Nog lastiger is het onderwerp
zelfdoding. Als een kind ermee
in aanraking komt, is het fijn
om een boek als De rode hoed
van Luna achter de hand te
hebben. Het is een mooie
voorjaarsdag als Luna met haar
vader gaat picknicken in het
park. Het is een jaar na de
zelfdoding van haar moeder
en Luna snapt nog steeds niet
wat haar moeder dreef. Ze gaat
door allerlei emoties heen: ze
voelt zich schuldig, is boos,
verdrietig. En dat is zichtbaar op
de tekeningen. Het prentenboek
is bedoeld om samen te lezen
met kinderen vanaf zes jaar. Riet
Fiddelaers-Jaspers, deskundige
op het gebied van verlies en
rouw, schreef een praktisch
nawoord.Z

Maria Grijpma en
Inge Jager
Klein geluk voor de
mantelzorger
–
Uitgeverij AnkhHermes
€ 17,50
Een ‘prachtberoep’ heeft ze,
vindt Maria Grijpma (58). Sinds
zes jaar is ze werkzaam als
terminaal verpleegkundige. Als
geen ander weet ze ook wat er
aan de dood voorafgaat: vaak
jarenlange zorg van naasten.
In Nederland zijn er ongeveer 4
miljoen mantelzorgers. Op vrijwillige basis dragen ze zorg voor
anderen. Dat is vaak iets dat hen
is overkomen. Maar wie niet oppast, vergeet zichzelf. Samen met
coach Inge Jager schreef Grijpma
dit handige ‘recepten’-boekje.
Het zit boordevol praktische
oefeningen, verwijzingen naar
websites, ervaringen van anderen, (lees-, en luister)tips en
adviezen. Ze zijn bedoeld om de
vaak overbelaste mantelzorger
bij te staan en te leren (ook)
goed voor zichzelf te zorgen. Z

Boudewijn Chabot
De weg kwijt
–
Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar
€ 11,99
De weg kwijt, luidt de titel,
en De zorgelijke staat van de
euthanasiewet is de onder
titel. Over de strekking kan
geen twijfel bestaan. Het bevat
eerder gepubliceerde artikelen
van Boudewijn Chabot, AnneMei The en Jim van Os, plus drie
nieuwe opstellen. Daarin uit
Chabot zijn zorgen over de wijze
waarop de toetsingscommissie
euthanasie de wet interpreteert
en toepast ‘bij patiënten die
door een hersenziekte niet goed
kunnen besluiten of ze dood
willen’.
Chabot doelt op chronisch
psychiatrische en demente
patiënten, voor wie zelf
beschikking erg lastig is en
voor wie zorg en behandeling
dikwijls onvoldoende is. De
toetsingscommissie, toezicht
houder op de wet, teert in op
haar geloofwaardigheid omdat
zij euthanasiegevallen van deze
kwetsbare mensen als zorgvuldig
beoordeelde, vindt Chabot.
Hij roept alle spelers in het veld
op de krachten te bundelen ‘om
te voorkomen dat verminderd
wilsbekwame patiënten met
hersenziekten worden meegetrokken in de toenemende
euthanasiestroom’, zoals hij het
omschrijft. Z

Marijke Hilhorst
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Onder redactie van Laura De Vito

Dit boek is een weerslag van deze discussie,
opgetekend in zestien artikelen, door auteurs
die heden ten dage een belangrijke rol spelen
in de discussie: actief participerend of juist
meer beschouwend.
Jeannette Croonen – bestuurslid van Stichting
Euthanasie in de Psychiatrie
Gert van Dijk en Krista Tromp – als ethici werkzaam voor artsenfederatie KNMG
Leo Enthoven – journalist en redacteur van
Relevant, het kwartaalblad van de NVVE
Albert Heringa – vervolgd voor hulp bij zelfdoding aan zijn moeder
Govert den Hartogh – emeritus hoogleraar
ethiek
Petra de Jong – oud-directeur van de NVVE
Hendrik Kaptein – universitair hoofddocent
rechtsfilosofie

Johan Legemaate – hoogleraar gezondheidsrecht
Theo Matthijssen – gepensioneerd rechter
Ottilie Meijer – gezondheidsrechtadvocaat
Bert Keizer – verpleeghuisarts
Willie Swildens-Rozendaal – oud-voorzitter van
de regionale toetsingscommissies euthanasie
Ton Vink – levenseinde-consulent en filosoof
Tim Vis – strafrechtadvocaat
Frans van Wijmen – emeritus hoogleraar
gezondheidsrecht

Onder redactie van Laura De Vito

Vijftien jaar na de totstandkoming van de ‘Wet Toetsing Levensbeëindiging op verzoek en hulp
bij zelfdoding’, beter bekend als de euthanasiewet, is de discussie over het zelfgekozen levenseinde nog volop aan de gang. Ondanks het feit dat het draagvlak voor de wet groot is, zowel
maatschappelijk als professioneel, zijn er verschillende opvattingen over het bereik, de uitvoering en de toekomst van de wet.

15 jaar euthanasiewet

15 jaar
euthanasiewet

15 jaar
euthanasiewet

Onder redactie van

Laura De Vito

Met deze artikelen heeft de NVVE de huidige
tijdgeest willen vastleggen. Het is daarmee zowel een actueel boek, als een bijdrage aan het
maatschappelijk geheugen, en in die zin een
naslagwerk voor de toekomst.
ISBN: 978-94-92174-05-5

Henry Marsh
Bekentenissen van een
hersenchirurg
–
Uitgeverij Nieuw Amsterdam
€ 22,99
De Britse neurochirurg Henry
Marsh publiceerde eerder Allereerst niet schaden. Hij verwierf
er internationale bekendheid
mee. Net als toen schrijft hij ook
in dit nieuwe boek openhartig over zijn angsten, falen en
twijfels in zijn persoonlijke en
professionele leven.
Maar hij etaleert ook schaamteloos zijn ijdelheid, mannelijkheid en drift. Wat wel anders is,
is dat hij inmiddels met pensioen is en een paar jaar dichter
bij de dood. De dood, die hem al
zijn hele leven bezighoudt.
Begin en einde van dit zeer
boeiende boek (ook voor leken!)
zijn een nadrukkelijk pleidooi
voor legalisering van euthanasie. Marsh noemt een zorgvuldig
opgebouwd ‘suïcidekistje’ zijn
kostbaarste bezit. Er zitten fatale
farmaceutische stoffen in waarmee hij zelf een einde aan zijn
leven kan maken. Ook al weet
hij niet of hij de inhoud zou
aanspreken als hij beginnend
dement is of een ongeneeslijke
ziekte zou krijgen. Z
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Laura De Vito (redactie)
15 jaar euthanasiewet

Marcel Langedijk
Gelukkig hebben we de foto’s nog

–
Uitgegeven door nvve
€ 5,00 (alleen voor leden, te
bestellen op nvve.nl/bundel)

–
Uitgeverij Q
€ 17,50

In deze voorbeeldige bundel zijn
zestien artikelen opgenomen met
zeer uiteenlopende invalshoeken.
Ze geven een interessant beeld
van de (voor)geschiedenis van de
Wet toetsing levensbeëindiging
op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl) en van de vroegere en
huidige discussiepunten.
De bundel is zeker geen pleidooi
voor ‘euthanasiasme’, een door
rechtsfilosoof Hendrik Kaptein
gemunte term. Met deze samentrekking van ‘euthanasie’ en ‘enthousiasme’ duidt hij al te grote
gretigheid voor euthanasie aan.
De bundel is wél een uitstekende
aanzet om de discussie op een
hoger plan te brengen.
Eén – heel actuele – bijdrage
is afkomstig van gepensioneerd
rechter Theo Matthijssen. Hij
spreekt over de denkbeeldige
situatie dat hij diep dement zou
zijn en eerder in een schriftelijke
wilsverklaring om euthanasie
zou hebben verzocht. Helder als
glas, doorwrocht en zonder enige
sensatiezucht legt hij uit waarom
hij het dan niet kwalijk zou vinden als hij eerst een slaapmiddel
zou krijgen alvorens de dodelijke
vloeistof wordt geïnjecteerd. Z

Journalist Marcel Langedijk (1972)
schreef een rauw verslag over
de zelfgekozen dood van zijn
broer Mark. De titel Gelukkig
hebben we de foto’s nog klinkt
cynisch maar is goed gekozen.
Mark bediende zich graag
van grove humor en maakte
cynische grappen. Zo noemde hij
dokter Marijke, de arts die hem
uiteindelijk euthanasie gaf, een
‘moordwijf’. Mark was toen 41
jaar oud, gescheiden en vader
van twee kinderen.
Wat ging mis en wanneer? Marcel
en Mark hadden een gelukkige
jeugd. Mark was een wat stille,
aardige, relaxte jongen. Hij
maakte voorspoedig carrière, had
een eigen zaak, verdiende veel
geld, woonde in een groot huis
en reed in een dure auto. Voor
zijn directe omgeving wist hij
lang verborgen te houden dat hij
aan depressies leed.
Mark koos voor alcohol als
een vorm van zelfmedicatie,
om de pijn niet te voelen.
Maar daardoor kreeg hij nog
meer, andere, problemen. Hij
vereenzaamde, verwaarloosde
zichzelf en werd zo lastig
gevonden dat op een gegeven

moment iedereen hem zat
was. Ook zijn broer Marcel, die
dit tragische verhaal over zijn
ondergang in ronkende, vaak
korte, zinnen vertelt.
Acht jaar lang vocht Mark
tevergeefs tegen zijn verslaving.
In die periode werd hij 21 keer
opgenomen in afkickklinieken en
ziekenhuizen. Als Mark zijn broer
komt vertellen dat hij euthanasie
zal krijgen, gelooft Marcel hem
eerst niet. Twee maanden later is
het zover en sterft Mark, omringd
door zijn ouders, broer en zus.
In dit boek doet Marcel tevens
verslag van de enorme ophef
die een eerder artikel over Marks
euthanasie in Linda. veroorzaakte
in de internationale pers. Er werd
schande van gesproken. Z
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nvve-nieuws
MAAK GEBRUIK VAN
DIGITALE DIENSTEN NVVE

NVVE-SYMPOSIUM:
DE PIL VAN DRION, IS DIE ER NU?

Als u lid bent van de nvve, kunt u
gratis gebruikmaken van een aantal
digitale diensten. Het enige dat u
daarvoor moet doen, is u online
aanmelden voor Mijn nvve. Bent u
na 14 april 2014 online lid geworden,
dan bent u dat automatisch al. Bent
u dus vóór die tijd lid geworden of
heeft u uw lidmaatschap telefonisch
of per post geregeld, meldt u zich
dan alsnog aan. Het geldt dus alleen
als u vóór die tijd lid bent geworden,
of als u uw lidmaatschap telefonisch
of via de post had geregeld.
Via Mijn nvve kunt u gratis
wilsverklaringen downloaden
en printen. U kunt ze ook online
invullen, ze tijdelijk opslaan en er
later weer mee verdergaan. Wilt u er
advies over, dan kunt u via Mijn nvve
een afspraak maken voor het gratis
wilsverklaringen-spreekuur.
Daarnaast biedt Mijn nvve
de mogelijkheid om speciale
ledeninformatie te bekijken en uw
lidmaatschapsgegevens in te zien. In
die gegevens kunt u ook aangeven
dat u onze gratis nieuwsbrief wilt
ontvangen.
De nieuwsbrief houdt u op de hoogte
van standpunten en activiteiten van
de nvve. Dat geeft u de gelegenheid
om naar een van onze bijeenkomsten
te gaan bijvoorbeeld. De nieuwsbrief
verschijnt regelmatig en altijd als het
nieuws daar aanleiding toe geeft.
Om een Mijn nvve aan te maken,
heeft u uw geboortedatum, postcode
en lidmaatschapsnummer nodig.
Dat laatste vindt u op de brief die u
over uw lidmaatschap hebt gekregen
en op de adresstrook die altijd op
de Relevant zit. Ga naar nvve.nl. Klik
bovenaan rechts op het icoontje met
de tekst Mijn nvve. Z

De nvve houdt op 30 november
een symposium over de
prikkelende vraag: ‘De pil
van Drion, is die er nu?’ Het
symposium heeft plaats in
congrescentrum de Reehorst in
Ede. Er is plaats voor maximaal
driehonderd personen.
Diverse sprekers behandelen
het onderwerp ‘zorgvuldige
zelfdoding’ en gaan in op
de actualiteit. Jos van Wijk
van Coöperatie Laatste Wil
spreekt met ethicus Gert van
Dijk over sterven als medisch
of niet-medisch vraagstuk.

[

[

Advocaat Esther Pans gaat
in op de wettelijke aspecten
van zorgvuldige zelfdoding
en Carla Bekkering van het
nvve-Adviescentrum vertelt
wat u zelf kunt doen als u een
stervenswens heeft.
In de middag spreekt Leonie
Vogels over het omgaan met de
laatste levensfase en Carolien
van Eerde over haar vader,
die het ontluisterende einde
van zijn dementie niet wilde
meemaken. Elly Zwart en
Carry Oostdam leggen de rol
van de politie uit bij een niet-

natuurlijke dood. Dagvoorzitter
is ncrv-presentator Lex
Bohlmeijer.
De prijs voor nvve-leden
bedraagt € 50,- per persoon.
Zij mogen gratis één introducé
meenemen. Die hoeft geen lid te
zijn. De toegangsprijs voor nietleden bedraagt € 75,-. De prijs is
inclusief consumpties, lunch en
borrel na afloop.
Voor meer informatie en
aanmelden kijk op nvve.nl/
symposium. Z

WÉL KLEDING LOSMAKEN
BIJ AED-GEBRUIK
[

In het artikel over de nietreanimerenpenning in de
vorige Relevant stond een
onjuistheid. De tekst luidde:
‘Om de paddles van een aedapparaat (defibrillator) aan te
brengen bijvoorbeeld, hoeven
zij uw kleding niet eens los te
maken, waardoor de penning
misschien niet zichtbaar is.’ Dat
is onjuist. Voor het aed-apparaat
is ontbloten van de borstkas wél
noodzakelijk. Voor reanimeren
met de hand hoeft het niet. Het
risico dat de penning niet wordt
opgemerkt, bestaat dus wel. Z

ALV OP 9 DECEMBER
Op zaterdag 9 december om 11.00 uur is de
Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NVVE
in de Eenhoorn in Amersfoort. Meer informatie
op: nvve.nl/alv.
-

REGIOBIJEENKOMSTEN
Dinsdag 21 november
De Ruwenberg
Ruwenbergstraat 7
5271 AG Sint-Michielsgestel

Dinsdag 12 december
Hotel Zuiderduin
Zeeweg 52
1931 VL Egmond aan Zee

Meer informatie op nvve.nl/agenda.
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wat kan de nvve voor u doen?
WILSVERKLARINGEN

CAFÉ DOODNORMAAL

LEZINGEN, PRESENTATIES EN WORKSHOPS

De NVVE geeft wilsverklaringen uit waarmee u

Om het gesprek over jongeren en het zelf

De NVVE verzorgt op verzoek lezingen,

uw wensen rond het levenseinde kunt vast-

gekozen levenseinde mogelijk te maken,

presentaties en workshops over alle

leggen. Zo is het voor artsen en uw naasten

organiseren de NVVE-jongeren maandelijks

onderwerpen die te maken hebben met het

duidelijk wat u wilt. U kunt de wilsverklarin-

Café Doodnormaal. Deze bijeenkomst vindt

zelfgewilde levenseinde. Ze zijn bedoeld voor

gen online opstellen via nvve.nl. Dat is gratis.

elke keer in een andere studentenstad plaats.

zowel professionals als particulieren.

Wilsverklaringen op papier kosten E 10.

De agenda is te vinden op nvve.nl/agenda.

REGIOBIJEENKOMSTEN

SPREEKUUR

NIEUWSBRIEF

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van uw

Om leden op de hoogte te houden van de

regiobijeenkomst, telkens in een ander deel

wilsverklaringen? Dan kunt u nu op nóg meer

actualiteiten publiceert de NVVE niet alleen

van het land. Tijdens deze bijeenkomsten

plekken in Nederland terecht voor een van

nieuwsberichten op haar website, maar mailt

kunnen zowel leden als niet-leden informatie

de gratis NVVE-spreekuren. Er zijn zes nieuwe

zij ook geregeld een nieuwsbrief rond. Wilt u

inwinnen en praktische vragen stellen. De

locaties bijgekomen.

deze ontvangen? Meld u dan aan op nvve.nl.

toegang is gratis. Kijk voor de agenda op

Maandelijks organiseert de NVVE een

nvve.nl/agenda.

De spreekuren zijn wekelijks. Tijdens het
gesprek kunt u uw vragen persoonlijk met een

ADVIESCENTRUM

NVVE-medewerker bespreken. Dat kan ook

BESTUUR NVVE

telefonisch. De gesprekken zijn bedoeld voor

NVVE-leden kunnen bellen met het Advies

korte vragen over uw wilsverklaringen.

centrum voor informatie, advies en steun bij

mr. dr. Margo Andriessen (voorzitter)

Voor zowel het telefonisch spreekuur als voor

keuzes rond het levenseinde. Het Advies

mr. Barbara Middeldorp (secretaris)

een gesprek op locatie moet u een afspraak

centrum bemiddelt ook bij problemen. Na een

drs. Maarten ten Doesschate (penningmeester)

maken. Daarvoor belt u met (020) 620 06 90.

telefonisch intakegesprek door een coördina-

drs. Chris Leeuwe (auditcommissie)

Het kan ook online via nvve.nl/mijnnvve.

tor kan een consulent op huisbezoek komen.

drs. Carla Pauw-van Doormalen

Het Adviescentrum is tijdens kantooruren

prof. dr. Eddy Houwaart

HULPTEKSTEN PERSOONLIJKE AANVULLING

bereikbaar.

drs. Flip Sutorius

Een persoonlijke aanvulling op uw eutha-

WERKGROEP LEDENPARTICIPATIE

DIRECTEUR NVVE

wilsverklaringen overtuigender. Omdat veel

De Werkgroep Ledenparticipatie (WGLP) zet

Agnes Wolbert

leden hier vragen over hebben, heeft de NVVE

zich in voor een grotere betrokkenheid van

tips en hulpteksten op haar website geplaatst.

NVVE-leden, bij elkaar en bij de vereniging.

Ze zijn te vinden op de pagina die opent zodra

De werkgroep wil contact tussen leden

u inlogt op Mijnnvve vanaf de homepage.

onderling stimuleren en hen meer betrekken

NVVE, Postbus 75331

De kop luidt: Hulpteksten voor de persoonlijke

bij de besluitvorming van de NVVE. Suggesties

1070 AH Amsterdam

aanvulling bij euthanasieverzoek of

of vragen? Mail naar: wglp@nvve.nl of schrijf

telefoon: (020) 620 06 90

behandelverbod. U kunt ze ook op schrift

naar: NVVE, t.a.v. WGLP, Postbus 75331, 1070 AH

Bereikbaar op werkdagen

krijgen door te bellen met de ledenservice

Amsterdam.N

van 09.00 tot 17.00 uur

nasieverzoek of behandelverbod maakt uw

(020) 620 06 90.

ADRES

website: nvve.nl
e-mail: info@nvve.nl
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Hospitium
Co Woudsma

We rijden altijd door de sneeuw langs vee
en stukken weg in aanbouw naar de school
waarin gestorven wordt. Het is daar stil.
Verteerd door naastenliefde slinkt men weg,
mild door morfine en vol dank voor vla
of moes als maal. Lokalen spelen er
voor huiskamer, overal spulletjes
die maar niet dierbaar willen worden.
Straks de nacht. Het laatste ademen is zwaar.
(eerder verschenen in Hollands Maandblad)

foto: maurits giesen

