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ONTERECHT IN DE VERDACHTENBANK
De nachtmerrie van basisarts Peter Vencken
• MOEDER EN ZOON FERNHOUT IN DISCUSSIE OVER HET BEHANDELVERBOD
• NVVE-SYMPOSIUM IN TEKEN VAN “LIJDEN AAN HET LEVEN”
• VAN DANTZIGS ROL EN BETEKENIS IN HET EUTHANASIEDEBAT
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4 Dialoog tussen moeder en zoon
Eind 2004 gaf Lucienne Fernhout haar behandelverbod aan haar
zoon, de acteur Roeland Fernhout, met de vraag of hij haar
gevolmachtigde wilde zijn. Er volgde een stevige discussie,
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maar een jaar later zijn de papieren nog altijd niet ondertekend.
In aanwezigheid van Relevant hebben ze een tweede gesprek.

8 Lijden aan het leven
Op 9 december organiseerde de NVVE een symposium met als
thema Lijden aan het leven. Professionals die vroeg of laat met
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dit aspect van het leven te maken krijgen, bepaalden hun positie.

10 De zaak-Vencken
Mei 2003 sedeerde basisarts Peter Vencken een ernstig zieke
man die dreigde te stikken. Hij werd verhoord en negen dagen
opgesloten in een cel op verdenking van moord. In een tuchtzaak en twee rechtzaken werd hij van alle blaam gezuiverd.
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Maar na tweeëneenhalf jaar is zijn nachtmerrie nog steeds niet
voorbij. Zijn verhaal.
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14 Zelfdodingscounselor veroordeeld
In Kort aandacht voor de veroordeling van voormalig zelfdodingscounselor Jan Hilarius tot twaalf maanden onvoorwaardelijke

Oplage
90.000

gevangenisstraf. De rechtbank achtte bewezen dat de counselor
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onprofessioneel heeft gehandeld.

17 Andries van Dantzig, postuum
Op 8 november 2005 overleed psychiater Andries van Dantzig.
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Uitzichtloos lijden en euthanasie hadden zijn permanente aandacht. Hans van Dam blikt terug op Van Dantzigs rol en betekenis in het euthanasiedebat.

21 KNMG-richtlijn sedatie
Wat houdt palliatieve sedatie precies in, hoe moeten artsen
handelen als ze dit willen toepassen en welke voorwaarden
gelden hiervoor? Met een nieuwe richtlijn geeft de artsenorganisatie KNMG meer helderheid.
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‘Weer een stap vooruit’, zei advocaat en hoogleraar strafrecht
Eugène Sutorius voor het NOS Journaal bij de presentatie van
de richtlijnen voor palliatieve sedatie, opgesteld door de artsenorganisatie KNMG. Palliatieve sedatie is het verlagen van
het bewustzijn in de laatste levensfase. De richtlijn biedt artsen houvast in wat sedatie is, wanneer het mag worden toegepast en welke middelen hiervoor geschikt zijn. Deze duidelijkheid is inderdaad winst: sedatie is een uitstekende remedie
tegen onhoudbaar lijden aan een al ingezet sterven. Maar er is
ook koudwatervrees. Vooral vanwege de verwarring met euthanasie. Artsen zijn in vreselijke, terminale lijdenssituaties
soms terughoudend met sedatie, omdat ze denken “iets euthanasieachtigs” te doen. Wat bij zuivere toepassing van sedatie niet het geval is. Hierover zijn de richtlijnen ook volstrekt
helder: sedatie heeft niets met euthanasie te maken, het zijn
twee wezenlijk verschillende trajecten. Bij euthanasie is de
dood de opzet, bij sedatie het verzachten van lijden.
Ook het Openbaar Ministerie (OM) moet zich de woorden van
Sutorius aantrekken. Tot het hoogste niveau waart daar het
spook van verwarring rond. Een bitter bewijs daarvan is de
strafvervolging die het OM had ingezet tegen basisarts Peter
Vencken. Hij voorkwam bij een in doodsnood verkerende patiënt de verstikkingsdood en werd hiervoor vervolgd op beschuldiging van moord. Nadat de rechtbank hem had vrijgesproken, volgde op aanwijzing van de toenmalige procureur-generaal én van minister van Justitie Donner hoger beroep, waar
Vencken ook werd vrijgesproken. Het OM begreep niets van zijn
handelwijze of wilde het niet begrijpen. Intussen is een arts geslachtofferd en een beroepsgroep kopschuw gemaakt voor
normale hulpverlening. Het interview met Vencken in dit nummer leert hoe ingrijpend zo’n vervolging is.
Er is meer vooruitgang. Na langdurig aandringen van kinderartsen heeft de regering eindelijk ingestemd met de instelling
van een landelijke toetsingscommissie die levensbeëindiging
bij pasgeborenen gaat beoordelen. Hiermee wordt het OM op
afstand gezet. De gang van zaken is nu op veel punten vergelijkbaar met de toetsing van euthanasie bij mondige volwassenen. Dat deze regering deze stap maakt, is opmerkelijk. Kennelijk is het traditionele christelijke verzet niet langer bestand
tegen de opgebouwde zorgvuldige praktijk en is daarmee het
verzet zo ongeveer tot een achterhoedegevecht geworden.
Toch is niet alles wat blinkt goud. Zo is onduidelijk waarom de
landelijke commissie alleen levensbeëindiging bij pasgeborenen toetst en niet de levensbeëindiging bij volwassen onmondigen. En ook de richtlijn sedatie roept op onderdelen vragen
op. Als een patiënt bijvoorbeeld geen euthanasie wil maar
enorm op ziet tegen de laatste uren en daarom sedatie vraagt,
mag dat van de commissie niet zolang de arts niet van mening
is dat er onbehandelbaar lijden is aan bijvoorbeeld pijn, benauwdheid of braken. Sedatie is een medische beslissing,
stelt de KNMG. De dokter beslist dus. Dit is een stap achterwaarts. Op een cruciaal moment staat de patënt buitenspel.
Hopelijk is het laatste woord hierover nog niet gezegd.
Ten slotte een zwaar verlies. Op 8 november overleed de bekende Amsterdamse psychiater Andries van Dantzig. In dit
nummer kijkt Relevant terug op zijn bijzondere betekenis voor
het euthanasiedebat. ■
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‘Straks
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lijd jij ondraaglijk
en bid je om dat spuitje.
Maar dan zeg ik: nee mam,

in Relevant van 2006 zeg je:

”Ik geloof
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in een

natuurlijke dood”’

DIALOOG TUSSEN
MOEDER EN ZOON
Ik wil dat je iets tekent. Ze schuift me een folder toe. “Behandelverbod” lees ik op de voorkant. Ik grinnik. Weet
niets beters om de spanning uit de situatie te halen. Acteur Roeland Fernhout schreef in een gastcolumn in Viva
openhartig over een gesprek dat hij met zijn moeder Lucienne Fernhout had over haar wensen met betrekking
tot haar levenseinde. Ze had informatie aangevraagd bij de NVVE over de diverse wilsverklaringen, Roeland zou
haar gevolmachtigde moeten zijn. ‘Want ik vertrouw hem mijn leven en mijn dood toe.’ Sindsdien is er nog niets
getekend. In aanwezigheid van Relevant hebben ze hierover een tweede gesprek.
Moeder en zoon komen in de stromende regen aansnellen, Roeland (33) achter de rolstoel van zijn moeder Lucienne (63). Zij is anders dan verwacht. Hij
noemde haar in de Viva-column “een Brabantse moeder”, en dat roept toch een bepaald beeld op. Anders
dan deze keurige “Haagse dame”, smaakvol gekleed,
mooi gekapt en met aandacht opgemaakt.
Moeder en zoon lijken op elkaar. Niet alleen uiterlijk,
maar ook wat hun gevoel voor humor betreft – Roeland: ‘Ik heb net zo’n rare aardappelneus als jij.’ Er
wordt veel gelachen tijdens het interview, hoe serieus
het onderwerp ook is. ‘Ik wil haar het líefst dood hebben,’ antwoordt Roeland op de vraag waarom hij en
niet zijn oudere broer is gevraagd als gevolmachtigde.
Dan, serieuzer: ‘Ik ben denk ik iets stabieler dan mijn
broer.’ En dan weer luid en quasi spottend tegen zijn
moeder: ‘Dat zegt wel iets over jouw verschrikkelijke
falen als ik de meest stabiele ben.’
Onder de zelfspot en de humor is de wens van Lucienne Fernhout om te zorgen dat haar einde geen lijdensweg wordt voelbaar. Bang als ze is overgeleverd te zijn
aan artsen en behandelingen die ze niet wil.
Was er een directe aanleiding om informatie aan te
vragen bij de NVVE? Lucienne: ‘Ik was 62 jaar, de
leeftijd waarop mijn vader een hersenbloeding kreeg.
Hij is dertien jaar lang ziek geweest. Hij kon niets
meer op het laatst, niet praten, niet lopen, niet zitten. Dat is dertien jaar lang één doffe ellende geweest. Zijn denkvermogen was absoluut niet aangetast, maar hij kon zich niet uiten. Het contact tussen
hem en mijn moeder en mij was goed, maar verder...
Het eerste half jaar kwam iedereen langs, en toen
hield het opeens op. Dertien jaar lang heeft hij in ontzettende eenzaamheid doorgebracht. Levensbeëindiging kwam helemaal niet ter sprake. Ik heb het over
de jaren zestig. Dat woord mocht je in die tijd niet
eens uitspreken.’
R: ‘Als dat wel kon, zou je hem dan eerder hebben
laten gaan?’

Door Anja Krabben

L: ‘Ik denk dat hij dat zelf wel gewild had, maar hij kon
dat niet aangeven.’
Lucienne Fernhout kreeg toen ze 22 jaar was een
zwaar auto-ongeluk, ze brak daarbij haar rug. Haar
toenmalige vriend, zeven jaar later Roelands vader, zat
achter het stuur en had behalve enkele schrammen
niets. Zij had een hoge dwarslaesie en heeft zich twee
jaar lang ‘kapot gevochten’ om toch weer korte stukken te kunnen lopen, met stokken. De rest gaat per
rolstoel. Roeland en zijn broer waren nog niet geboren. Roeland: ‘Ik heb altijd gedacht dat moeders die
konden lopen, nooit goede moeders konden zijn. Dat
vond ik oprecht.’
Voor zijn moeder betekende dit een leven lang vechten
tegen de dwarslaesie om zoveel mogelijk bewegingsvrijheid te houden. Twee jaar geleden brak ze een
been. ‘Dat hebben ze verkeerd gezet, ik heb sindsdien
problemen. Ik ben nu weer zo ver dat ik kan staan en
een paar passen kan zetten.’
R: ‘Dat was denk ik vooral de reden om serieus na te
denken over wat je nog wel en niet wilt. Je kwam weer
in aanraking met het ziekenhuis en met medici. Dat
heeft ze al genoeg gedaan, liggen in een ziekenhuis.
Je kunt mijn moeder niet ongelukkiger krijgen dan
door een dokter voor haar neus te toveren.’ Tegen zijn
moeder: ‘Maar het rare is dat je, voordat je je been
brak, ook al meer achteruit ging. Je was zo gammel.’
L: ‘Ik was vooral moe, inderdaad. Maar veertig jaar
lang vechten tegen een dwarslaesie vreet aan je lijf.
Daarom zeg ik: ik heb genoeg meegemaakt in mijn
leven. Ik heb gevochten voor van alles en nog wat,
met succes. En ik leef met veel plezier, maar ik wil
niet ook nog eens moeten vechten voor mijn dood.’
R: ‘Ik vind het goed om het er over te hebben. Maar
het is mij nog niet precies duidelijk wat je wilt. Hoe
helderder je dat kunt maken, hoe beter dat is.’
L: ‘Ik wil een behandelverbod. Onlangs werd er iemand
aangereden bij mij voor de deur. Het ambulancepersoneel is anderhalf uur bezig geweest op straat.
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‘Ik heb genoeg meegemaakt in mijn
leven. Ik wil niet ook nog eens
moeten vechten voor de dood’
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Later hoorde ik dat het ging om een man van 72 jaar.
Hij had een nekdwarslaesie en zijn been is geamputeerd. Die man kan waarschijnlijk alleen nog maar
met zijn ogen knipperen. Vreselijk, laat zo’n man toch
gaan. Dat zijn de momenten waarop ik denk: wat
heeft het voor zin. Maar van alles invullen, over wat
je wel of niet wilt, helpt dat echt? Ik vertrouw het niet.
Als je op straat iets gebeurt, doen ze er volgens mij
alles aan om je te helpen. Er is geen kip die naar je
niet-reanimerenpasje zoekt.’
R: ‘Als je niets invult, gebeurt zeker niet wat je wilt.
En wat wil je eigenlijk? Dat is mij nog steeds niet
duidelijk.’
L: ‘Als ik vind dat het genoeg is geweest, dan wil ik
dood. Niet dat ik er dan zelf een eind aan wil maken,
dat gaat me te ver.’
R: ‘Dus iemand anders moet het voor je doen?’
Ze lacht. ‘Nou nee. Ik bedoel, niet behandeld worden,
dat vind ik voor mijzelf de meest ethische oplossing.
Een absoluut behandelverbod.’
R: ‘En op het einde dan misschien een euthanasieverklaring?’
L: ‘Ik geloof niet dat ik het prettig vind dat ze mij
doodspuiten. Nee, een euthanasieverklaring vind ik
te absoluut. Het lijkt me dood- en doodeng om zo’n
drankje of whatever te nemen, dat je dan gaat slapen
en niet meer wakker wordt.
Relevant 1/2006

Maar wat als er sprake is van een ondraaglijk lijden?
L: ‘Artsen zijn tegenwoordig gelukkig niet zuinig met
de mor fine, dus dat valt mee. Als je maar genoeg
mor fine krijgt, ga je vanzelf. Dat is dan gewoon medisch handelen en geen euthanasie.’
R: ‘Je wilt dus het liefst buiten bewustzijn zijn, als
een plantje, waarna ik of iemand anders de stekker
eruit haal. Maar dat noem ik niet echt een beslissing.
Je bent heel dubbel. Je wilt er wel over nadenken en
je wilt er ook weer niet over nadenken. Je vraagt formulieren aan en daar ben je dan heel serieus mee
bezig, maar uiteindelijk zet je niet door. Je wilt dat het
een natuurlijk proces is, maar je wilt ook stijf van de
morfine staan. Je wilt dat ze een einde aan je leven
maken, maar je wilt geen euthanasie. Maar ben je,
moreel gezien, wel voor euthanasie?’
L: ‘Nee, niet echt nee.
R: ‘Je bent veranderd, mam. Jouw standpunt over
euthanasie verbaast me. Je dacht daar vroeger toch
anders over. Ze konden wat jou betreft niet gauw
genoeg de spuit zetten. Nu dat punt dichterbij komt,
word je dus conservatiever.’
L: ‘Doodgaan zie ik toch als een natuurlijk iets, laat
ik het zo zeggen.’
R: ‘Maar stel, je krijgt kanker.’
L: ‘Daar heb ik lang over nagedacht.’
R: ‘Wil je dan...’
L: ‘Nee, ik wil niets.’
R: ‘Wil je dan gelijk een behandelingsverbod?’
L: ‘Ja, ik wil niets.’
Ook als u er snel bij bent en het met een operatie te
verhelpen is?
L: ‘Dat is meestal niet zo.’
R: ‘Maar als je er op tijd bij bent?’
L: ‘Die kans zit er bij mij niet in dat ze er op tijd bij zijn.’
R: ‘Je gaat inderdaad ook nooit naar een arts voor
onderzoek.’
L: ‘Nee. Ja, behalve als het om een gebroken been
gaat, zoals twee jaar terug, maar ik doe bijvoorbeeld
niet mee aan het borstkankeronderzoek.’
R: ‘Dus er zit iets heel fatalistisch in. Want dan wordt
het altijd te laat ontdekt.’
L: ‘Ik hoef ook geen 86 te worden. Ik wil niet oud
worden.’

Jacob Kohnstamm
voorzitter NVVE

COMMENTAAR

UITERSTE
HOUDBAARHEIDSDATUM

Vindt u het leven niet leuk?
L: ‘Jawel, ik vind het wel aardig.’
R: ‘Nou ja, zo leuk vind je het nu ook weer niet.’
L: ‘Ik heb het redelijk naar mijn zin, maar ik moet er
niet aan denken nog allerlei behandelingen te moeten
ondergaan. Zeker in mijn geval, er is een grote kans
dat mijn lijf zo versleten is dat...’
R: ‘Ja, maar van slijtage ga je niet dood.’
Schertsend: ‘Jouw natuurlijke dood wordt dus straks
lekker lang en pijnlijk.’
L: ‘Liever dat, dan hulpbehoevend in een bed in het
ziekenhuis.’
R: ‘Straks lijd jij ondraaglijk en dan bid je om dat
spuitje. Maar dan zeg ik: nee mam, in Relevant van
2006 zeg je: “Ik wil geen euthanasie, ik geloof in een
natuurlijke dood.”’
Maar zou jij dat kunnen accepteren? Ook als de arts
zegt dat er een kans op genezing is?
R: ‘Ik zou het kunnen accepteren. Als ik de indruk zou
hebben dat het een slechte beslissing is, omdat een
behandeling nog veel op kan leveren, zou ik er wel
over in gevecht gaan met mijn moeder. Maar als het
écht haar beslissing is, dan is dat zo. Ik begrijp het
ook wel. Ik begrijp dat fatalisme wel.’ Tegen haar: ‘Ik
vind ook dat je daar recht op hebt. Ik heb mijn moeder gezien in het ziekenhuis. Totale paniek. Eigenlijk
gaat het allemaal om controle. Je wilt de controle over
je dood houden, je niet overgeven aan artsen. Behalve dan dat allerlaatste moment, want je wilt liever
buiten bewustzijn en met morfine de dood ingaan
dan bewust zelf dat laatste drankje drinken. Ik zou dat
denk ik wel willen. Volgens mij is doodgaan juist iets
wat je actief moet doen, alles loslaten en je overgeven aan het verschrikkelijke grote niets, het totale
onbekende. Dat zou ik bewust willen doen.’
L: ‘Ja, maar ik weet dat jij mijn besluit straks zult respecteren.’ Tot ons: ‘Omdat hij heel goed weet hoe
mijn leven eruit heeft gezien. Ik vertrouw hem dan
ook volkomen. Ik vertrouw hem mijn leven en mijn
dood toe.’
R: ‘Maar dan moet je het nu ook echt gaan regelen.’
L: ‘Dat ga ik doen, echt waar.’ ■

Toen ik zes jaar geleden door Adelbert Josephus Jitta werd gevraagd om kandidaat te staan voor het
voorzitterschap van de NVVE heb ik pas in tweede instantie mijn jawoord gegeven. Na twintig jaar in de
Haagse politiek actief te zijn geweest, heb ik vanaf
augustus 1998 “eindelijk” een oude droom in vervulling doen gaan: een jaar zeilen naar en op de Middellandse Zee. En toen dat fantastische jaar omgevlogen was, ging mijn eerste zorg uit naar het vinden
van een betaalde baan. De vraag in het late najaar
van 1999 kwam dus op een ongelukkig moment.
Zes jaar later gaat mijn dank uit naar Adelbert en het
toenmalige NVVE-bestuur die mij ervan overtuigden
dat ik het “gewoon” moest doen! Want de strijd voor
het recht van een ieder om legaal hulp kunnen te vragen bij de zelfgewilde dood, is er een waarvoor ik
desgewenst bijna dag en nacht in touw zou kunnen
en willen zijn.
Er valt over de afgelopen zes jaar veel te zeggen:
over de totstandkoming van de wet, de koerswending
naar de laatstewilpil, mijn/onze poging om de bizarre “afsplitsing” van de NVVE door de Stichting Vrijwillig Leven ongedaan te maken, hoe de euthanasiepraktijk vorm heeft gekregen, de in mijn ogen probleemloze en vruchtbare samenwerking in het bestuur en tussen het bestuur en de medewerkers op
het bureau, in het bijzonder met Rob Jonquière.
De reden dat ik deze gedachten de revue laat passeren, is dat ik desondanks het voorzitterschap op
de eerstkomende ledenvergadering wil beëindigen.
Er zijn in mijn ogen tenminste drie dingen die een
voorzitter nauwlettend in de gaten moet houden. Het
eerste is dat hij zich gesteund moet weten door de leden. Zeker, ik heb namens het bestuur wel eens
strijd geleverd met sterk voelende minderheden.
Maar naar mijn idee heeft dat niet geleid tot een
meer dan hooguit tijdelijke breuk in het vertrouwen.
Het tweede punt is dat je in de gaten moet houden
dat je in je doen en laten toegevoegde waarde hebt
en je uiterste houdbaarheidsdatum niet wordt overschreden. Ik heb het gevoel dat daarvan binnen niet
al te lange tijd sprake zou kunnen zijn. En dus besloot ik liever weg te gaan als de kans bestaat dat
men dat (nog?) jammer vindt, dan dat van die mededeling met opluchting wordt kennisgenomen. Tenslotte is het zaak om een voortreffelijke kandidaatopvolger te vinden. En dat is volgens mij gelukt: ik
ben dankbaar en trots dat Eugène Sutorius bereid is
kandidaat te staan voor deze post. Kortom, ik dank
u allen voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik heb
het voorzitterschap met genoegen en overgave vervuld. Het is echter tijd om plaats te maken voor een
nieuwe voorzitter die, net als ik dat in de afgelopen
zes jaar heb geprobeerd te doen, met nieuw elan en
enthousiasme leiding kan geven aan onze strijd voor
een grotere vrijheid in de keuze rond het levenseinde.
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NVVE-SYMPOSIUM LIJDEN AAN HET LEVEN

KIEZEN WE VOOR REVOLUTIE OF EVOLUTIE?
Onder de titel Lijden aan het leven, mogen we daar een eind aan maken…? organiseerde de NVVE in Amersfoort op 9 december het jaarlijkse symposium voor professionals. Met het symposium wil de NVVE meer
inzicht krijgen in wat lijden aan het leven precies inhoudt en de mogelijkheden aftasten van passende
hulp. Lijden aan het leven is een onderwerp waar zowel juristen, ethici, artsen, als geestelijk verzorgers
bij de uitoefening van hun beroep mee te maken hebben. De sprekers tijdens het symposium vormden in
dat opzicht een mooi multidisciplinair gezelschap.
Steeds meer mensen worden ouder. Een aantal van
hen gaat aan die hoge ouderdom lijden. Het leven is
geleefd, maar de dood wil maar niet komen. De vraag
die vooraf werd gesteld: kan lijden aan het leven een
grond zijn voor levensbeëindigend handelen? was echter niet zozeer het discussiepunt tijdens het symposium. Veel meer ging het om vragen als: wie bepaalt (of
kan bepalen) wat lijden aan het leven is, wie heeft er
in die context iets te zeggen over levensbeëindigend
handelen en wat zijn de grenzen van de wet en het
medisch domein in dit verband?

8

Onclassificeerbaar
De eerste in de rij sprekers was Philip Sutorius.
In 1988 verleende hij hulp bij zelfdoding aan oud-PvdA senator Brongersma die ondraaglijk leed. De
huisarts werd door de rechtbank
vrijgesproken, maar in hoger beroep achtereenvolgens door het
gerechtshof en later de Hoge Raad
schuldig bevonden. Sutorius had
de hulp bij zelfdoding volgens de
Hoge Raad niet mogen geven omdat Brongersma niet
leed aan een classificeerbare (“echte”) ziekte.
Acht jaar later vraagt Sutorius zich in zijn betoog af of
lijden aan het leven in haar ondraaglijkheid wel fundamenteel anders is dan lijden aan een classificeerbare
ziekte. Hij besprak zowel de zaak-Brongersma als het
leven en lijden van zijn patiënte mevrouw T. Na een
zeer zwaar leven werd zij, mede door allerlei lichamelijke mankementen, steeds afhankelijker. Ze wilde per
se niet naar een verzorgingshuis en leefde al jaren
met een doodswens. Beiden leden aan het leven, al
waren zij niet classificeerbaar in het psychiatrische en
somatische gebied. Beiden voelden zich wel degelijk
verschrikkelijk ziek. Zij leden onclassificeerbaar, maar
daarom niet minder erg. Sutorius’ conclusie is dan
ook een vraag: kunnen we niet gewoon terug naar
helpen bij lijden, los van de oorzaak?
Lijdensdruk
Naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad
in de zaak-Brongersma werd door de artsenorganisatie KNMG de commissie Dijkhuis in het leven geroeRelevant 1/2006

Door Marleen Swenne

pen, die zich onder andere moest buigen over de
vraag of lijden aan het leven tot het medisch-professionele domein van de arts behoort. Huisarts en
SCEN-arts Nico Mensing van Charante was lid van de
commissie Dijkhuis. De commissie kwam tot de conclusie dat in situaties waarin er geen sprake is van
een “echte” ziekte de lijdensdruk net zo groot kan zijn.
Mensing van Charante meent dat huisartsen wel degelijk in staat zijn te beoordelen of mensen lijden aan
het leven. ‘Ook bij bijvoorbeeld kanker is het existentiële lijden altijd van groot belang, zo niet het belangrijkst, bij de afweging die de arts moet maken of een
patiënt uitzichtloos en ondraaglijk lijdt. Dus waarom
zou een huisarts de ondraaglijkheid van het lijden bij

kanker wel kunnen beoordelen
en bij lijden aan het leven niet?’
Invalshoek
‘Kiezen we voor revolutie of
evolutie?’ zei hoogleraar gezondheidsrecht Sjef Gevers in
zijn bijdrage. Hij stelde hiermee
de vraag welke invalshoek we moeten hanteren bij
het streven naar meer ruimte voor stervenshulp bij
lijden aan het leven. Kiezen we voor volledige zelfbeschikking (revolutie), bijvoorbeeld door het beschikbaar komen van de laatstewilpil voor mensen die lijden aan het leven, dan plaatsen we hulp bij zelfdoding buiten het medisch-professionele domein. Daarvoor moet dan wel de strafbaarheid van hulp bij zelfdoding worden opgeheven en de huidige wetgeving
worden aangepast, wat in zijn ogen niet zo goed denkbaar is. Kiezen we echter voor een verruiming van het
medisch domein, dan is een natuurlijke ontwikkeling
van de wet denkbaar (evolutie). Volgens Gevers verzet
de bewoording die in de wet wordt gebruikt (ondraag-

Peter de Wit

lijk en uitzichtloos lijden) zich niet strikt tegen hulp
bij zelfdoding in zaken als die van Brongersma. Hij
pleitte te kiezen voor het laatste.
Maatschappelijke weg
Ethica Berna van Baarsen analyseerde de begrippen “klaar
met leven” en “lijden aan het
leven”. Het laatste is ondraaglijk en uitzichtloos, het eerste
gaat aan deze fase vooraf:

hoewel het leven nog geen lijden is, is men er wel
klaar mee. Van Baarsen vindt dat de maatschappij
de verantwoordelijkheid heeft lijden aan het leven
serieus te nemen. Ze bepleitte daarbij een grotere
autonomie van degenen die hulp vragen en stelde
voor de artsen een stapje terug te laten doen.
De daaropvolgende discussie ging onder andere over
het onderscheid dat zij maakt tussen klaar met leven
en lijden aan het leven. De vraag was of we in deze
gevallen niet over precies hetzelfde praten. Lijdt een
persoon die klaar met leven is, niet per definitie ook
aan het leven?
Filosoof Henri Wijsbek vroeg zich af of er lijden bestaat dat wel medisch genoemd kan worden, maar

niet medisch-classificeerbaar is. Dit omdat lijden aan
het leven niet tot het medisch domein zou behoren,
maar kennelijk wel medisch handelen nodig heeft om
tot een oplossing te komen. Hij noemde het voorbeeld
van iemand die lijdt onder haar lelijkheid en zich daarom door een plastisch chirurg laat behandelen. ‘Lelijkheid is geen psychosomatische aandoening en toch is
er behandeling mogelijk. Het proces van ouder worden
is evenmin een psychosomatische aandoening. Toch
kunnen mensen eraan lijden en zouden artsen hen
daarom stervenshulp moeten kunnen geven.’
Stap voorwaarts
Peter Holland, voorzitter artsenorganisatie KNMG, maakte – weliswaar
voorzichtig – kenbaar dat hij zich een
actieve rol van artsen bij de vraag
om levensbeëindiging bij lijden aan
het leven kon voorstellen. Zelfs de
formulering van
richtlijnen voor toetsing vooraf sluit hij
niet uit. Voormalig
minister van Volksgezondheid Els
Borst riep de KNMG
op de discussie
over de grenzen van het medisch domein opnieuw te
voeren. Nu niet volgens de indeling van de ziekteleer,
maar met het lijden van patiënten als uitgangspunt.
Holland beloofde dat de KNMG de discussie over lijden
aan het leven binnen haar achterban zal stimuleren.
Verpleeghuisarts Bert Keizer benadrukte dat het symposium een stap voorwaarts is, maar dat er ook een
volgende stap genomen moet worden: ‘We hebben nu
uitgebreid onze wensen geformuleerd en gewogen.
Het zou goed zijn als de NVVE nu een plan opstelt
met een duidelijk regime waar we weer op kunnen
reageren. Zo kom je uiteindelijk verder.’ ■
Foto’s: Peter Venema
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DE ZAAK-VENCKEN

‘HET IS ECHT KAFKAËSK GEWEEST’
Basisarts Peter Vencken (33) sedeerde op 31 mei 2003 een stikkende man tijdens een weekenddienst in het
Amphia Ziekenhuis in Oosterhout. Even later overleed de 77-jarige patiënt. Zijn normale medische handeling
werd direct gecriminaliseerd: de ziekenhuisdirectie belde de politie, het Openbaar Ministerie sleepte hem
voor de rechter en de Inspectie voor de Gezondheidszorg legde de zaak voor aan het Medisch Tuchtcollege.
Vencken: ‘Er is niemand beter geworden van deze affaire.’
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‘We zijn nu ruim tweeëneenhalf jaar verder en het is
nog steeds niet afgelopen. Hoewel ik door zowel de
rechtbank in Breda als het gerechtshof in Den Bosch
ben vrijgesproken, en ook het Regionaal Medisch
Tuchtcollege een mooie uitspraak heeft gepubliceerd,
loopt er nog steeds een hoger beroep bij het Centraal
Medisch Tuchtcollege. Totdat die uitspraak er is, is
het nog niet voorbij. Terwijl ik echt grote behoefte heb
deze hele zaak af te sluiten. Ik heb het er echt wel
mee gehad. Maar helaas, ik zal nog een paar maanden moeten wachten.’
“Een fijne weekenddienst” in het Amphia Ziekenhuis
in Oosterhout in mei 2003 leidde vanaf de maandag
erna tot een nog steeds voortdurende nachtmerrie.
Vencken kreeg een telefoontje van de directeur. Hij
was toch betrokken geweest bij de behandeling van
patiënt D.? Nou, de zaak lag bij justitie. Vencken: ‘Als
weekendarts ben je verantwoordelijk voor alle patiënten in het ziekenhuis. Dat zijn er dik tweehonderd. Ik
wist in eerste instantie niet eens over welke patiënt
dit ging.’ Het ziekenhuis vroeg Vencken om geen enkele toelichting. ‘Hadden ze dat maar gedaan! Maar
voor de directeur was duidelijk dat ik fout had gezeten. Punt uit. De zaak was nu in handen van justitie.’
Relevant 1/2006

Door Rob Bruntink

Van alle blaam gezuiverd
En dat heeft Vencken geweten. Hij werd aangehouden, verhoord en vervolgens in een cel gezet op verdenking van moord. Negen dagen later mocht hij er
pas uit. Pas toen werd er naar zijn verhaal geluisterd.
En hoewel iedereen met enige deskundigheid over
medische handelingen in de laatste levensfase kon
concluderen dat Vencken werkelijk niets laakbaars
had gedaan, werd het toch een rechtszaak. Daar
moest het Openbaar Ministerie (OM) overigens nog
wel extra moeite voor doen. Vencken: ‘De advocaatgeneraal wilde er een pro forma-zaak van maken en
vrijspraak vragen. Toen is er een ander opgezet die
van mening was dat er wél een straf (180 dagen cel,
waarvan 172 voorwaardelijk, red.) geëist kon worden.’
Eind 2004 sprak de rechtbank in Breda Vencken vrij
van de verdenking dat hij patiënt D. met morfine en
Dormicum zou hebben doodgespoten. De rechtbank
was ervan overtuigd dat de arts de intentie had
symptomen bij een patiënt te bestrijden en niet zijn
leven te beëindigen.
Het OM had geen poot om op te staan. De onzinnigheid van de hele zaak kreeg een bevestiging in de uitspraak van het gerechtshof, dat zich – na een door

het OM ingesteld hoger beroep – opnieuw over de
zaak mocht buigen. Na twee uur in plaats van de gebruikelijke twee weken beraad (een statement op
zich!) bevestigde het gerechtshof de uitspraak van
de rechtbank. Tussen de uitspraken van de rechtbank
en het gerechtshof door, werd Vencken ook van alle
blaam gezuiverd door het Regionaal Medisch Tuchtcollege. De Inspectie voor de Gezondheidszorg had Venckens handelen bij het tuchtcollege ingebracht. Na de
uitspraak ging zij in hoger beroep bij het Centraal Medisch Tuchtcollege. De verwachting is dat deze begin
2006 een uitspraak doet.
Traumatische ervaring
Het negendaagse verblijf in de cel was voor Vencken
een aangrijpende, bijna traumatiserende ervaring.
‘Veters uit de schoenen, broekriem af, horloge af. En
dan de omstandigheden: erbarmelijk. Het was een
vieze zooi in de cel. Het toilet – dat van buiten werd
bediend – stroomde telkens over. Erg vriendelijk waren ze over het algemeen ook niet. Ik kreeg last van
mijn maag, maar ondanks mijn verzoeken, kreeg ik
geen maagzuurremmers. Zelfs gedetineerden hebben
toch rechten? Ik had de mazzel dat er één cipier was
die blijkbaar direct dacht: “Jij hoort hier niet.” Hij zei
later ook dat hij er niet van kon slapen. Met hem kon
ik praten, dat was een opluchting. Hij heeft me er
doorheen gesleept.
Maar ook al krijg ik van alle rechtbanken en tuchtcolleges gelijk, het helpt me eerlijk gezegd niets. Om mijn
zinnen te verzetten ben ik het afgelopen jaar als huisarts in Noorwegen aan het werk geweest. Het was
heerlijk om even ver weg te zijn. De natuur doet mij
sowieso goed. Ondertussen ben ik weer verder gegaan
met mijn opleiding tot anesthesist in het Nijmeegse
Radboud ziekenhuis. Dat is zwaar. Ik kreeg net een
e-mail van een onderzoeksgroep van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze gaan onderzoek doen naar burn-out
klachten onder arts-assistenten in opleiding. Iedereen
wordt gevraagd hieraan mee te werken. Ik denk dat
ik daar ondertussen wel aardig over mee kan praten.
Ik kijk uit naar april. Dan staat er weer een klim-expeditie gepland. Vorig jaar heb ik de Aconcagua beklommen, de hoogste berg ter wereld buiten Azië (6970
meter). Ik heb daar erg mooie, ook spirituele, ervaringen opgedaan. Ik voelde me daar sterk, en ik kon erop vertrouwen dat het allemaal weer goed zou komen.
In april ga ik met een internationaal gezelschap de
top van de Cho Oyo proberen te bereiken. Het is een
berg van 8200 meter op de grens van Nepal en Tibet.
We gaan tijdens de klim ook medisch onderzoek
doen. Ik heb een enorme interesse voor fysiologische
veranderingen op grote hoogte.’
Proceskosten
De NVVE heeft Vencken gesteund in zijn rechts- en
tuchtzaken, onder meer door de proceskosten voor
haar rekening te nemen. ‘Het klinkt misschien overdreven, maar dat is echt belangrijk geweest voor de
kwaliteit van mijn leven. Alleen al puur praktisch gekeken; het kost erg veel geld als je bij rechtszaken betrokken bent. Maar ook doordat Cees Korvinus mijn

advocaat kon worden. Ik zou niet weten wat ik had
moeten doen als ik deze steun niet zou hebben gehad. Ik zou de wanhoop zeer nabij zijn geweest.’
Steun ondervond hij ook van de familieleden van de
overleden patiënt. Nog steeds heeft Vencken een
goed contact met hen. ‘Zij hebben altijd achter mij gestaan, ook al werden hun verklaringen in de rechtszaken tégen mij gebruikt. Dat was voor hen verschrikkelijk, want ze dachten met hun verklaringen juist goed
te doen voor mij. Het was werkelijk kafkaësk, ook
voor hen. Justitie is erg grof geweest. Een dag voor
de begrafenis kregen de familieleden te horen dat die
niet door kon gaan omdat er sectie op het lichaam
verricht moest worden.’
Complottheorieën
Het bericht dat een arts vanwege sedatie was opgepakt, zorgde voor veel (maatschappelijke) onrust. Allereerst werd er wild gespeculeerd over hoe dit in hemelsnaam kon gebeuren. Hoe kan een medische handeling die dagelijks door vele artsen wordt uitgevoerd
de aanleiding zijn voor zo’n scherpe (en blinde) justi-

“Een fijne weekenddienst”
Peter Vencken draaide 31 mei 2003 een weekenddienst in het
Oosterhoutse Amphia ziekenhuis. Op zondagavond wordt hij bij
een 77-jarige terminale patiënt geroepen, de heer D. De man
heeft een herseninfarct gehad en daar nu longproblemen bijgekregen. Hij zat al aan de morfine. De familie was erbij, het
leek zonneklaar dat het hier om een stervende ging die dreigde te stikken en wiens symptomen onmiddellijk bestreden
moesten worden. Vencken diende de man extra morfine en Dormicum, een slaapmiddel, toe. Een klassiek voorbeeld van normaal medisch handelen in de huidige tijd, maar dat vond de
herintredende verpleegkundige die alles meemaakte niet. Met
een van ondeskundigheid aan elkaar hangend verhaal stapte ze
naar de neuroloog. Die “vergat” Vencken te vragen wat er gebeurd was en lichtte de directie in, die – blijkbaar overtuigd
van het feit dat het hier om iets heel ernstigs ging – evenmin
navraag deed bij Vencken en direct contact zocht met de politie. Daarmee startte de zaak-Vencken.
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(Advertenties)

Afscheid nemen van een overledene
Ieder mens wil
graag op een passende wijze
afscheid nemen
van een dierbare
overledene.
Als het goed is,
geeft de uitvaartplechtigheid uitdrukking aan de
herinneringen,
gevoelens en
gedachten van
de nabestaanden.
Dat kan in de
vorm van muziek,
gedichten of een
toespraak.

Als
nalaten
u een
zorg is

Meer informatie
Het Humanistisch Verbond biedt ook
geestelijke verzorging en
begeleiding, relatievieringen en
diverse cursussen.
Wilt u meer informatie in het
algemeen of over specifieke
cursussen of diensten?
U bent altijd welkom.
Humanistisch Verbond
Sarphatikade 13
Postbus 75490
1070 AL Amsterdam
telefoon (020) 521 90 55
fax (020) 521 90 80
gironummer 151058
e-mail:
info@humanistischverbond.nl
e-mail diensten:
diensten@humanistischverbond.nl
of bezoek onze site:
www.humanistischverbond.nl

Persoonlijke toespraak
Bij het Humanistisch Verbond kunt u terecht voor
sprekers die tijdens de uitvaartplechtigheid een
persoonlijke toespraak houden.
In één of meer gesprekken met u bereiden zij
zich hier op voor. Humanisten gaan ervan uit dat
de mens zelf inhoud aan zijn leven kan geven. In
de toespraak zal dan ook het leven van de overledene centraal staan. De ruim 300 sprekers van het
Humanistisch verbond hebben een speciale cursus
gevolgd.
Wilt u meer weten over deze dienstverlening of
zou u zelf de cursus willen volgen?

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

Humanistisch
Verbond
Het Humanistisch Verbond is
samen met het Steunfonds
Praktisch Humanisme in het bezit
van het CBF-keurmerk voor goede
doelen.

JA

ik wil meer informatie
over een executeur-testamentair
van het Steunfonds Humanisme
naam

m/v

adres
pc/woonplaats
telefoon

R

Het Steunfonds Humanisme is opgericht
door het Humanistisch Verbond. Het
Humanistisch Verbond zet zich in voor een
humane, tolerante samenleving.
Vraag gerust meer informatie, telefonisch
via nummer 020 521 90 36 of met
behulp van de bon. U kunt ook kijken op:
www.humanistischverbond.nl/steunfonds
Stuur de bon in een envelop
zonder postzegel naar:
Steunfonds Humanisme,
Antwoordnummer 10938,
1000 RA Amsterdam
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STEUNFONDS
Humanisme

‘Palliatieve zorg wordt nog
met veel argwaan bekeken’

Foto: Peter Venema

Ook Vencken zag terughoudendheid ontstaan. ‘Artsen
kregen toch een houding van: liever geen sedatie
meer. Hoewel ik denk dat het een tijdelijke trend zal
zijn, is er toch een periode gekomen dat men het zekere voor het onzekere ging nemen en minder “makkelijk” tot sedatie overging.’
Vencken heeft zichzelf de afgelopen jaren vaak de vraag
gesteld hoe dit alles heeft kunnen gebeuren. ‘Een van
de antwoorden is ook: omdat “wij” in ziekenhuizen de
palliatieve zorgverlening niet goed hebben geregeld.
Ziekenhuizen zijn goed in mensen beter maken. Maar
als dat doel een gepasseerd station is, hebben we
patiënten weinig te bieden. De behandelzucht in ziekenhuizen is nog steeds te groot. Vaak wordt te laat
de tijd genomen voor het afscheid nemen. Artsen en
verpleegkundigen zouden niet alleen aandacht aan het
medische moeten besteden, maar ook aan behoeftes
op spiritueel gebied: wat wíl die patiënt? Wil hij blijven
knokken of wil hij even “stil staan” en zich bezinnen?
Daar wordt zo makkelijk aan voorbijgegaan.’
tiële aanval? Rechtstreekse betrokkenheid van politiek
Den Haag – en dan met name minister van Justitie
Donner – zou eraan ten grondslag kunnen liggen, klonk
het in de wandelgangen. Misschien bestond er bij Donner of het gehele kabinet behoefte aan het buitenland
te laten zien dat Nederland, ondanks de euthanasiewetgeving, toch best streng kan zijn? En kreeg hij “een
zaak” voorgelegd die interessanter klonk dan deze in
realiteit was? Aan Vencken zijn dergelijke politieke
complottheorieën niet besteed. ‘Ik heb me nooit een
proefkonijn van een Haags politiek steekspel gevoeld.
Volgens mij ligt het allemaal veel simpeler. De neuroloog, die het aan het rollen heeft gebracht, had het op
mij voorzien omdat ik een paar weken daarvoor een,
overigens zeer neutrale, opmerking had gemaakt over
het medisch dossier van een van zijn patiënten. Dat
was namelijk geheel leeg, op het adresstickertje na,
en dat werkt vrij lastig als je die patiënt opeens voor
je hebt staan. Het begin van mijn zaak is dus een geval van lange tenen geweest. Hij heeft me hiermee
gewoon willen terugpakken. Anders had hij toch even
aan mij kunnen vragen wat er gebeurd was nadat hij
van een verpleegkundige van de afdeling had begrepen dat er “iets schimmigs” zou zijn gebeurd?’
Grijs gebied
Belangrijker dan deze speculaties was het praktische
gevolg dat het sederen van patiënten in de laatste levensfase in de ogen van artsen opeens in een gevaarlijk grijs gebied werd geplaatst, waarbij het risico op
vervolging reëel leek te zijn geworden. Zoals in het
KNMG-orgaan Medisch Contact werd gesteld: Veel artsen hebben met afschuw kennis genomen van de vervolging van Vencken en zijn kopschuw gemaakt. Het
gevoel bestaat dat het Openbaar Ministerie normaal
medisch handelen wil criminaliseren.

Kopschuw
De zaak-Vencken was voor de artsenorganisatie KNMG
mede een reden om een richtlijn op stellen over palliatieve sedatie. Deze verscheen begin december. (Zie
ook pag. 21) Voorzitter Peter Holland zei al voor publicatie van de richtlijn dat artsen niet bang voor vervolging hoeven te zijn als ze zich aan de richtlijn houden.
Vencken denkt dat het niet zo simpel ligt. ‘Laat ik
voorop stellen dat ik zo’n richtlijn een prima initiatief
vind. Maar we moeten niet doen alsof daarmee ook
maar enige onhelderheid wordt opgelost. Hoe meer
regels er zijn, hoe meer regels er zijn waaraan je ook
níet kunt voldoen.’
Vencken hoopt snel verlost te zijn van het predikaat
“sedatiearts”, maar van een bijzondere band met palliatieve zorgverlening blijft zeker sprake. ‘Ik blijf ervoor
op de bres staan. Ik ben betrokken bij plannen om samen met Kris Vissers, de nieuwe hoogleraar palliatieve zorg in het Radboud ziekenhuis, een congres te organiseren. Of het doorgaat is nog niet zeker, maar het
zal mogelijk in het teken van de demystificatie staan.
Palliatieve zorg wordt nog met veel argwaan bekeken,
niet alleen vanuit de geneeskunde.
Daarnaast wil ik ook mezelf, of misschien moet ik
zeggen “de zaak-Vencken”, ontdoen van irreële voorstellingen. Misschien wil ik vooral proberen die eventuele kopschuwheid weg te nemen. Wat mij is overkomen, zal echt niet zomaar opnieuw gebeuren. Het OM
zal beter uitkijken. Maar goed, dan leg ik het allemaal
wel erg positief uit. Want door gebrek aan deskundigheid bij justitie op medisch gebied kan er zo weer
een zaak zijn.’ ■
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Samengesteld door Marleen Peters

Regels voor levensbeëindiging
pasgeborenen
Minister Donner van Justitie en
staatssecretaris Ross van Volksgezondheid hebben op 29 november in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat artsen die het
leven van ernstig zieke pasgeborenen of nog ongeborenen (na 24
weken zwangerschap) beëindigen
dit niet meer zelf aan justitie hoeven voor te leggen. Een landelijke
commissie toetst of een arts zich
aan de regels heeft gehouden en
brengt daarover advies uit aan het
Openbaar Ministerie.
Naast hoogleraar gezondheidsrecht Joep Hubben, die de commissie gaat leiden, bestaat de
commissie uit een ethicus en drie
artsen die samen één stem hebben. De commissie toetst aan de
hand van door de beroepsgroep
zelf opgestelde regels (het zogenaamd “Gronings protocol”) of de
arts medisch, ethisch en juridisch
zorgvuldig heeft gehandeld. De be-
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windslieden hopen dat het instellen van de commissie leidt tot
transparantie van de besluitvorming en meer zorgvuldigheid.
De wet wordt niet aangepast, wat
betekent dat levensbeëindiging
van pasgeborenen en ongeborenen
juridisch gezien moord blijft. Levensbeëindiging bij pasgeborenen
en ongeborenen kan namelijk niet
onder de euthanasiewet vallen,
omdat zij niet zelf om de levensbeëindiging kunnen vragen.
Computermodel helpt bij
besluiten rond euthanasie
Fred Hamburg, docent besliskunde
aan de Hogeschool Rotterdam,
heeft een computermodel ontworpen waarmee de inconsistentie in
euthanasiebeslissingen teruggedrongen kan worden. Volgens Hamburg is de Nederlandse euthanaRelevant 1/2006

Foto: Peter Bos
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siewet vaag: wat ondraaglijk lijden
precies is, staat niet omschreven.
Dit geeft veel vrijheid voor de interpretatie van de particuliere arts en
leidt daarmee tot inconsistenties.
Mogelijk worden hierdoor duizenden serieuze vragen om euthanasie niet aanwijsbaar door een arts
geweigerd.
In het computermodel geven arts
en patiënt op een schaal aan hoe
het staat met mobiliteit, zelfzorg,
dagelijkse activiteiten, pijn/discomfort en angst/depressie. Op deze
manier wordt de kwaliteit van leven
uitgedrukt in getallen die het mogelijk maken de verschillende zaken
te vergelijken. Als de casus gelijk is
dan moet de euthanasiebeslissing
dat ook zijn. Nieuwe gevallen kunnen worden vergeleken met die uit
de case-base.
Hamburg vergeleek met dit computermodel 25 euthanasiegevallen
die voor de rechter zijn geweest.
Daaruit bleek dat 24 tot 56 procent
van de uitspraken (afhankelijk van
de cesuur) in gelijke gevallen anders door de rechter was beslist.
Hamburg vermoedt dat deze getallen in werkelijkheid nog veel hoger
zijn omdat de casussen niet representatief zijn, maar speciaal voor
het model werden geselecteerd.
Alzheimer Opera in première
Muziektheaterunie Almere brengt
in samenwerking met de Stichting
Alzheimer Nederland een tragikomische opera over dementie op de
planken. De opera vertelt in drie
episoden het verhaal van Jaap de
Groot, een net gepensioneerd bioloog die lijdt aan de ziekte van Alzheimer. De scènes zijn gegrepen
uit het echte leven van Alzheimerpatiënten: thuis, tijdens de dagbehandeling en in het verpleeghuis.
Ondanks het grimmige karakter
van Alzheimer – een realiteit die in
deze opera niet uit de weg wordt
gegaan – is het stuk geen bedrukkende klaagzang, maar is er ook
veel ruimte voor humor en beschouwing. En dat alles op muziek
variërend van minimal music tot
pop en filmmuziek.
Verpleeghuisar ts/schrijver Ber t
Keizer en componist Chiel Meijering schreven de moderne opera
met als doel de maatschappelijke

Mondriaan Kwartet

bewustwording en kennis over dit
thema te verdiepen bij het algemene publiek, naasten en verzorgenden van dementerenden. De achttien rollen in de opera worden vertolkt door zowel klassiek geschoolde zangers, als pop- en jazzzangeressen. Het stuk wordt begeleid
door een twaalf musici, waarvan
het Mondriaan Kwartet de kern
vormt. De première staat gepland
op 14 april 2006, Muziekgebouw
aan ’t IJ in Amsterdam. Voor meer
info: www.alzheimer-nederland.nl.
Duitse en Zwitserse artsen
verdacht van hulp bij zelfdoding
De openbaar aanklager in het Beierse Augsburg heeft een onderzoek
ingesteld naar zowel een Duitse als
een Zwitserse arts die betrokken
waren bij hulp bij zelfdoding van
een 69-jarige Beierse vrouw. In mei
2005 kreeg de vrouw een recept
voor een dodelijke dosis slaapmiddelen via een arts die verbonden is
aan de Zwitserse organisatie Dignitas. Met dit middel maakte zij – in
een speciaal voor dit doel door Dignitas gehuurde flat in Zürich – een
einde aan haar leven. De vrouw, die
doktersassistente was, had van
haar huisarts papieren gekregen
waarin stond dat ze leed aan een
terminale leverziekte. Uit de autopsie bleek daar echter niets van. In
Zwitserland is hulp bij zelfdoding
toegestaan aan terminale patiënten. Ook niet-ingezetenen kunnen
van deze wet gebruik maken.
De Duitse arts wordt verdacht van
het verstrekken van valse papieren
en onderbehandeling, de Zwitserse
arts van dood door schuld. Ook bestaan er aanwijzigingen dat de
vrouw psychisch ziek was. Als het
onderzoek dit bevestigt, kunnen de
beschuldigingen nog ernstiger worden.
In Duitsland is een discussie losgebarsten over hulp bij zelfdoding,

KORT

JAAR CELSTRAF VOOR ZELFDODINGSCOUNSELOR
De voormalige zelfdodingscounselor en oprichter van Stichting De Einder
Jan Hilarius moet één jaar de cel in. Dat heeft de rechtbank in Alkmaar op
7 december bepaald. De rechtbank acht bewezen dat de 73-jarige counselor in 2003 een 27-jarige vrouw behulpzaam is geweest bij zelfdoding
door haar advies en medicijnen te geven. Het vonnis is gelijk aan de eis
van het Openbaar Ministerie. In juli 2003 zocht de vrouw, die al eerder
pogingen tot zelfdoding had gedaan,
contact met Hilarius. Er volgden vier
briefwisselingen en een telefoontje,
waarin hij haar adviseerde welke
medicijnen zij het beste kon gebruiken in combinatie met alcohol en
verstikking. Een van die medicijnen
verstrekte hij haar uit zijn “virtuele
apotheek”, in ruil voor medicijnen
die de vrouw hem stuurde. De rechter twijfelde sterk aan de professionaltiteit waarmee Hilarius te werk
was gegaan. Hij vond dat Hilarius
door zijn ervaring als maatschappelijk werker had moeten weten dat hij
zonder kennis van de achtergrond
van de vrouw niet de diagnose kon
stellen dat zij ondraaglijk leed aan het leven. Hilarius werd verweten dat
hij niet de moeite had genomen meer over de vrouw te weten te komen.
‘Dan ben je geen counselor bij de zelfmoord, maar een katalysator,’ aldus
de rechter. De rechter voelde zich in zijn betoog gesterkt door een brief die
de vrouw twee dagen voor haar zelfdoding aan Hilarius schreef, maar nooit
verstuurde. Ze schreef “dat door de levering van medicijnen alles in een
stroomversnelling is gekomen, waardoor er geen weg meer terug is”. En
dat ze nog steeds dood wilde, maar door de slechte timing toch was gaan
twijfelen. De rechtbank merkte op dat de consulent tijdens het proces de
indruk heeft achtergelaten van iemand die zozeer overtuigd is van zijn
eigen opvattingen dat hij niet meer openstaat voor andere visies. Hilarius
overweegt tegen de uitspraak in beroep te gaan.

sinds Dignitas in september vorig
jaar een tweede vestiging opende
in Hannover. Het ministerie van
Justitie van de deelstaat Nedersaksen heeft aangekondigd een wetsvoorstel in te dienen die bemiddeling bij het verhandelen van zelfdodingmiddelen strafbaar stelt. Daarmee zou de vestiging van Dignitas
in Hannover verboden worden.
Terminale patiënten in Israël
mogen behandeling weigeren
Na een jarenlange voorbereiding
heeft het Israëlische parlement
met een overgrote meerderheid
een wet aangenomen die regelt
dat het leven op verzoek van terminale patiënten die ernstig pijn lijden niet langer met machines
kunstmatig verlengd hoeft te wor-

den. Tweeëntwintig van de 25 aanwezige Knesset-leden stemden
voor de wet. De wet zal eind 2006
in werking treden. Minister Danny
Naveh noemde de aanname van
de wet ‘een historisch moment’.
Patiënten kunnen een beroep op
de wet doen als ze ongeneeslijk
ziek zijn en minder dan zes maanden te leven hebben of wanneer
een aantal vitale lichaamsfuncties
zijn weggevallen en de patiënt volgens de artsen minder dan twee
weken te leven heeft. Als de patiënt niet meer zelf om het staken
van de kunstmatige behandeling
kan vragen, zal een besluit worden
genomen op basis van een verklaring die hij of zij in een eerder
stadium aan de arts heeft gegeven. Als er geen verklaring is, kan

een ver wante of ver tegenwoordiger een verklaring opstellen. Kinderen en tieners onder de zeventien jaar moeten worden vertegenwoordigd door hun ouders. Als de
ouders van mening verschillen
over wel of niet verder kunstmatig
behandelen, of er is een meningsverschil tussen de ouders en de
medische staf, dan zal een speciaal hiervoor ingestelde commissie
een besluit nemen.
Cursus zelfdodingspil
Eind 2004 kondigde Philip Nitschke, oprichter van de Australische
euthanasievereniging Exit International, aan een cursus te organiseren waar leden kunnen leren
met eenvoudige keukenapparatuur
een zelfdodingspil te maken. De
cursus werd een aantal malen uitgesteld, maar eind augustus kwamen twintig leden van Exit Interna-

tional op een afgelegen boerderij
bij elkaar in een poging de “peacefull pill” te produceren. De groep,
in leeftijd variërend van 55 tot 94
jaar, schonk $ 40.000 waarvan laboratoriumapparatuur en de benodigde grondstoffen werd gekocht.
De deelnemers haalden hun kennis uit boeken en van het internet.
Aan het einde van de vierdaagse
bijeenkomst werden kristallen geproduceerd die gecombineerd met
andere stoffen mogelijk een dodelijk middel kunnen vormen. Welke
grondstoffen nog meer nodig zijn
en of het barbituraat uiteindelijk
ook werkt zoals het zou moeten, is
niet bekend.
In Australië treedt begin 2006 een
wet in werking die het verbiedt om
via telefoon, fax of e-mail te discussiëren over zelfdoding. Op
overtreding staat een boete van
$120.000 tot $ 500.000. Nitschke
heeft aangekondigd een deel van
zijn organisatie te willen verhuizen
naar het buitenland.
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Walburg de Jong, voorlichter NVVE

PROCESFONDS NVVE
Het doel van het procesfonds van de NVVE is om personen die door
het Openbaar Ministerie strafrechtelijk worden vervolgd bij te staan
in de proceskosten. Ook personen die voor de tuchtrechter moeten
verschijnen omdat zij in de ogen van de Inspecteur van de Gezondheidszorg onrechtmatig levensbeëindigend gehandeld hebben, kunnen door dit fonds worden gesteund. Uiteraard moet het handelen
van de persoon in relatie staan tot de doelstelling van de vereniging.
Het bestuur van de NVVE besluit op basis van een aantal criteria of
verstrekking uit het fonds plaats kan vinden.
Zowel artsen, verpleegkundigen, nabestaanden en andere belanghebbenden kunnen een beroep doen op het procesfonds. Het fonds
wordt opgebouwd uit schenkingen, giften, legaten of erfstellingen
die expliciet voor dit doel aan de NVVE worden gedaan. De NVVE
stelt zich garant voor de toekenning uit het fonds. Dit betekent dat
wanneer het fonds onvoldoende middelen bevat, het aangevuld
wordt uit de algemene middelen van de vereniging. Het bestuur van
de NVVE legt in de Algemene Ledenvergadering rekening en verantwoording af over de ontwikkelingen van het fonds.
Enkele processen die uit het procesfonds zijn ondersteund:
Zaak-Brongersma
Huisarts Philip Sutorius verstrekte in 1998 op uitdrukkelijk en weloverwogen verzoek dodelijke middelen aan oud-senator Brongersma. Na ontslag van rechtsvervolging door de rechtbank Haarlem,
oordeelde het gerechtshof dat Sutorius wel schuldig was. De Hoge
Raad bevestigde dit oordeel later met de motivatie dat er voor hulp
bij zelfdoding door een arts sprake moet zijn van lijden waaraan een
ziekte ten grondslag ligt en meende dat dit bij Brongersma niet het
geval was. Sutorius werd overigens geen straf opgelegd. Voor de
NVVE was dit een uiterst belangrijke zaak. De vereniging is van mening dat lijden aan het leven, zoals in de situatie van Brongersma
het geval was, wel degelijk binnen de euthanasiewet dient te vallen.
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Zaak-Vencken
Basisarts Peter Vencken werd door het Openbaar Ministerie in Breda vervolgd voor moord op een patiënt. Vencken gaf een ernstig
zieke man een dosis morfine in combinatie met een hoeveelheid
van het slaapmiddel Dormicum. De patiënt was stervende en dreigde te stikken. Uiteindelijk is de arts vrijgesproken: er was geen
sprake van moord maar van zorgvuldig medisch handelen (zie het
interview met Peter Vencken op pag. 10). Ook deze uitspraak was
voor de NVVE van groot belang. Vencken had palliatief gesedeerd,
wat iets anders is dan euthanasie. Ook wordt hij in zijn tuchtzaak
ondersteund vanuit het procesfonds.
Voor meer informatie over het procesfonds:
Roel de Leeuw (juridisch medewerker NVVE), r.deleeuw@nvve.nl.
Relevant 1/2006

Foto: HH/Marcel Molle

Zaak-Muns
Consulent Willem Muns van Stichting De Einder gaf in 2001 een 81jarige vrouw hulp bij zelfdoding. Uiteindelijk werd Muns veroordeeld
tot een jaar celstraf waarvan acht maanden voorwaardelijk met een
proeftijd van twee jaar. Voor de NVVE was dit proces van belang om
helderheid te krijgen over de grens tussen strafbare en niet strafbare hulp bij zelfdoding (art. 294 Sr).

Euthanasiewet in de praktijk
Sinds 2002 kent Nederland een euthanasiewet. Daarmee zou je verwachten dat de praktijk is veiliggesteld. Maar is dat ook zo?
Drie jaar na de aanname van de wet blikken we in Relevant terug en vooruit met mensen die sterk betrokken waren bij de totstandkoming van de wet. In deze serie verschenen eerder interviews met oud hoogleraar dogmatiek en ethiek Harry Kuitert,
D66-politica Elide Wessel-Tuinstra en oud hoogleraar medische ethiek en Eerste Kamerlid Heleen Dupuis.

‘EUTHANASIE IS EEN DAAD VAN
SOLIDARITEIT’
Dinsdagavond 8 november 2005 overleed de Amsterdamse psychiater Andries van Dantzig. Hij is 84 jaar geworden. Uitzichtloos lijden en euthanasie hadden zijn permanente aandacht. Met zijn zo kenmerkende puntigheid
mengde hij zich in het maatschappelijk debat, was getuige-deskundige in rechtszaken en publiceerde in de
vakmedia. Vanzelfsprekend hoort Van Dantzig thuis in deze serie waarin mensen van het eerste uur terugkijken
en vooruitkijken. Hij had zijn medewerking al toegezegd, maar de afspraak kon niet meer worden gemaakt.
Hans van Dam ontmoette de psychiater meerdere keren per jaar in zijn bescheiden vakantiewoning in Epe.
De laatste ontwikkelingen rond het zelfgewilde einde kwamen dan altijd ter sprake.
Oud worden vond hij een schande en de dood een
belachelijke uitvinding. Beide moesten verboden zijn,
meende hij. Maar aan beide was ook geen ontkomen.
Dat wist hij en hij nam zijn maatregelen. Om te voorkomen dat hij door een afstervende toekomst geleefd
zou worden, bleef hij actief. In zijn privé-praktijk nam
hij weliswaar geen nieuwe patiënten meer aan, maar
bestaande contacten bouwde hij niet af. Maatschappelijk bleef hij aandacht vragen voor het lijden van gewone mensen; de laatste jaren verwierf hij vooral bekendheid met zijn inzet voor bestrijding van kindermishandeling. Hiernaast onderhield hij een aantal contacten, waarvan de omvang eerst tijdens zijn uitvaart duidelijk werd. Om te voorkomen dat in een uitzichtloze
situatie zijn dood eindeloos op zich zou laten wachten
of door artsen zou worden uitgesteld, had hij een
euthanasieverklaring en een behandelverbod ingevuld.
‘En dan maar hopen dat men mijn wil respecteert,’
zei hij vaak.
Wereld te winnen
Die hoop is deels misplaatst gebleken. Hoewel zijn situatie na de hersenbloeding die hij kreeg onmiddellijk
uitzichtloos was en het behandelverbod voorhanden
was, is toch een begin gemaakt met behandeling. Na
een week is die op herhaald aandringen van de naaste familie gestopt. Enkele dagen later is, na overplaatsing naar een andere afdeling, zijn al twaalf dagen durende sterven met geëigende middelen verzacht. Meer
zou Van Dantzig hierover niet gezegd willen hebben. Hij
had een hartgrondige hekel aan publieke mededelingen over zijn privé-leven, slechts bij uitzondering zei hij
er iets over en dan altijd kort. Intussen is de gang van
zaken wel beangstigend. Als bij iemand wiens ideeën
zo bekend en duidelijk waren het respect voor de wilsverklaring al zo moeizaam tot stand komt, dan valt
voor veel anderen het ergste te vrezen. Er is er op dit
punt nog altijd een wereld te winnen.

Door Hans van Dam

Lijden verlichten
Van Dantzig vond dat artsen en andere hulpverleners
moeten proberen te begrijpen waarom mensen dood
willen, dat de overheid royale ruimte voor euthanasie
en hulp bij zelfdoding moet creëren en artsen die
ruimte moeten benutten. Deze drieslag realiseren,
vraagt allereerst de dood en het lijden dat daarmee
gepaard kan gaan onder ogen te zien. Dat gebeurt
lang niet altijd, vond hij. Veel lijden blijft onzichtbaar.
Op dit punt, zei hij vaak, had hij déjà vu ervaringen:
bij abortus en anticonceptie ging het destijds ook zo.
Nadat het lijden zichtbaar en begrepen werd, veranderde ongewenste zwangerschap van een zonde in
ongeluk en abortus van een misdaad in een weldaad.
Beslissingen als deze wilde Van Dantzig uit de sacrale
en morele sfeer halen. Doodgaan is doodgewoon,
schreef hij in 1999 boven zijn artikel over euthanasie
in Medisch Contact. ‘En eigenlijk is het ook doodgewoon dat we elkaar uit ons lijden helpen als er geen
andere weg meer is,’ voegde hij er aan toe. ‘Het doel
van de geneeskunde is niet beter maken, maar lijden
verlichten. Het laatste meer dan het eerste. En als de
enige oplossing voor onduldbaar lijden de dood is, dan
is de dood dus het aangewezen middel. Mensen voor
wie en van wie dit niet mag, moeten dit vooral niet
doen, maar mensen voor wie dit niet geldt, moeten
het wel kunnen doen.’
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Mini-fundamentalisme
Deze strakke redenering hield hij op cruciale momenten ook politici voor. Bijvoorbeeld tijdens de hoorzitting
in de Tweede Kamer in 2000, kort voor het finale debat over het wetsvoorstel euthanasie. Hij stond voor
wat hij een “democratische moraal” noemde. Een moraal die haaks staat op een absolute, op God gefundeerde moraal, die volgens hem een leed heeft veroorzaakt dat met geen pen te beschrijven valt. ‘Mensen
groeien op in verschillende groepen en leren dus ook

Foto: HH/Mark Kohn

verschillende dingen. En vanuit die verschillende opvattingen hebben we elkaar ook door de eeuwen heen
de schedels ingeslagen. Democratie is een eerste poging daar een eind aan te maken, om elkaar de ruimte
te geven te leven naar eigen opvattingen, met als
grens dat we de ander niet schaden. Wie een bepaald
lijden waarin geen uitzicht meer is niet wil, moet met
doktershulp op een zelfgekozen moment kunnen sterven. Het enige alternatief voor die persoon is verder
lijden. Een juiste opvatting van democratie zou de
christelijke partijen er toe moeten brengen anderen
die hun overtuiging niet delen, niet langer op grond
van hun christelijke opvattingen dat lijden toch op te
willen leggen. Aanhangers van een absolute waarheid
zullen zich er rekenschap van moeten geven dat hun
mini-fundamentalisme op gespannen voet staat met
de democratie.’ De voorlaatste zin staat ook te lezen
in een ingezonden brief in Trouw (25-10-2000) die hij
ondertekende met psychiater en overtuigd atheïst.
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Lijden begrijpen
Het “u vraagt wij draaien” vond hij onzinnig. ‘Iemand
die bij de arts om maagtabletten komt vragen, kan er
op rekenen dat die pas worden voorgeschreven als de
dokter zich ervan overtuigd heeft dat er in de maag
iets mis is waarbij de pillen bijdragen aan herstel. Wie
hulp bij zelfdoding vraagt, suggereert evenals die man
of vrouw die om maagtabletten vraagt, een therapie
voor zijn lijden. Die klakkeloos overnemen zou nergens
in de geneeskunde worden geaccepteerd, dus ook hier
niet. Wie om euthanasie of hulp bij zelfdoding vraagt,
heeft een levensprobleem: hij zou nog wel willen leven als het leven niet zo onleefbaar en uitzichtloos
was. Soms is er sprake van een depressie, soms
van lijden aan de afwezigheid van bepaalde personen,
soms van zeker uitzicht op aftakeling. Begrip hiervoor
maakt veel lijden al wat minder erg en verandert
soms de doodswens in verdriet. Het gaat er niet om
of euthanasie mag of niet, maar om mensen in hun
lijden te begrijpen.’
Relevant 1/2006

Politieke inperking
Dit persoonlijke perspectief stond voor Van Dantzig
ook centraal in het proces tegen zijn collega-psychiater
Chabot die een vrouw in uitzichtloze rouw op aanhoudend verzoek dodelijke middelen gaf en hiervoor tot
aan de Hoge Raad werd vervolgd en daarna door het
Medisch Tuchtcollege. Als getuige-deskundige had hij
in deze zaak een belangrijke rol. ‘Het ging er niet om
of voor zulk lijden nog behandeling is, maar of voor
haar nog behandeling mogelijk was. En dat was niet
zo. Zoals die er ook niet was voor het lijden van oudPvdA senator Brongersma, aan wie de huisarts dodelijke middelen gaf en daar vervolgens voor werd veroordeeld.’
Voor Van Dantzig is van groot belang dat de Hoge
Raad in 1993 de centrale afweging van Chabot heeft
gebillijkt, namelijk dat ook niet-lichamelijk lijden onduldbaar kan zijn en daarmee in aanmerking komt
voor doktershulp bij het zelfgewilde einde. Onbegrijpelijk en misplaatst vond hij daarom de uitspraak van de
Hoge Raad in de zaak-Brongersma, waarin de ruimte
die in de zaak-Chabot was gecreëerd deels ongedaan
is gemaakt. Voor Van Dantzig stond vast dat deze inperking vooral een politieke inperking was, die door de
realiteit zal worden tenietgedaan. ‘Natuurlijk leed Brongersma ondraaglijk en ontbrak hem alle uitzicht op
een keerpunt. En natuurlijk was de verlichting van zijn
lijden een taak van de arts – van wie anders? En dus
valt de hulp die zijn huisarts Sutorius heeft gegeven
onder de huidige wet, die volgens mij meer ruimte
biedt dan artsen er in zien en juristen er in willen zien.’
Van Dantzig had in deze zaak wel als getuige-deskundige willen optreden. ‘Niet omdat ik precies weet wat lijden aan het leven is, maar om duidelijk te maken dat
Brongersma dat zo goed wist!’
Daad van solidariteit
Van Dantzig voorzag een boeiend debat over de laatstewilpil, die hij “de pil van Drion” bleef noemen. Hij
stond wat dubbel tegenover deze mogelijkheid. ‘De pil
van Drion is niet zozeer bedoeld om in te nemen, maar
om in te kunnen nemen. Als je die pil hebt, ga je gemakkelijker naar het verpleeghuis. Hij geeft controle
bij angstige vooruitzichten en maakt mogelijk dat mensen hun eigen weg naar de dood kunnen gaan. Maar
die pil moet niet volledig vrij verkrijgbaar zijn. Er moet
een drempel zijn. Wie depressief is en langs de dokter
moet om de pil van Drion te krijgen, zal na succesvolle
behandeling van de depressie die pil voorlopig niet
hoeven.’
In onze laatste ontmoeting sprak Van Dantzig over de
situatie die hem voor ogen stond. ‘Ik hoop dat het debat over de zelfgewilde dood uitmondt in het verdwijnen van de kramp rondom de dood en mensen de vrijheid geeft om op hun manier te sterven. Zonder belemmeringen als onbereikbaarheid van middelen of
een staat die artsen het goede recht op humane hulp
uit respect voor de laatste keus ontzegt. Euthanasie is
een daad van solidariteit.’ We spraken af om hierover
de volgende keer verder te praten. Die volgende keer
zal er niet meer komen. ■

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

Fotoreportage El Ombú
Naar aanleiding van de fotoreportage over stervensbegeleiding in ons
Hospice El Ombú in Beverwijk (Relevant, nr. 3) mochten wij uit het gehele land heel veel reacties ontvangen over de prachtige reportage
die perfect de huiselijke warme
sfeer uitstraalt die de bijna-thuishuizen nastreven. De fotografe verdient een groot compliment hoe zij
in een aantal foto’s het “verhaal”
heeft weten vast te leggen.
Als reactie op het artikel kregen wij
van diverse Hospice Stichtingen
het verzoek of zij inzage of gebruik
zouden mogen maken van het euthanasieprotocol zoals wij dat ontwikkeld hebben. Hoewel opgesteld
voor intern gebruik, willen wij dit
protocol graag beschikbaar stellen
voor onze zusterorganisaties. Dit
protocol geeft duidelijkheid voor de
gastbewoner en familieleden, maar
ook voor onze vrijwilligers.
Als onbedoelde reactie, maar daarom des te leuker, kregen wij een
aanzienlijke donatie om ons werk
voort te zetten. Deze schenking
komt op het juiste moment, omdat
het bestuur heeft
besloten – gekeken naar de explosieve stijging
van de vraag in
onze regio – om
het aantal gastenkamers met
twee uit te breiden. U zult begrijpen dat het bestuur buitengewoon gelukkig is dat dankzij Relevant deze donatie volkomen onverwacht uit de lucht is komen vallen.
Simon Broersen,
voorzitter Stichting El Ombú

Barbituraten onder handbereik
In vrede met zichzelf, met elkaar
en met ons is er een einde gekomen aan het leven van onze ouders, opa en oma. Na deze tekst in
een recent overlijdensbericht volgden de namen van een echtpaar,
respectievelijk 72 en 71 jaar oud.
De man werkte, zo bleek na een
korte zoektocht op internet, in de
medische wereld. De conclusie ligt
voor de hand: dit echtpaar beschikte over euthanatica en heeft

deze, ongetwijfeld na rijp beraad en
vele gesprekken met de kinderen,
naar eigen inzicht gebruikt. Dit
roept de vraag op hoeveel mensen
in ons land kunnen beschikken
over de middelen die voor een
zachte dood nodig zijn. Een indicatie voor een antwoord op deze
vraag kan worden gevonden in het
aantal mensen dat in de gezondheidszorg met medicijnen werkt:
artsen, verpleegkundigen, apothekers en hun naaste medewerkers.
Is het overdreven om te stellen dat
meer dan 100.000 mensen die
barbituraten en dergelijke onder
handbereik weten? En indien gewenst ook daadwerkelijk zonder al
te veel moeite kunnen verkrijgen?
Toegegeven, het is een veronderstelling maar het zou voor de zuiverheid van de discussie over de
laatstewilpil – verkiezingen in
2007! – nuttig kunnen zijn om, al
was het maar bij benadering, te weten hoeveel mensen die discussie
ontspannen langs zich heen laten
gaan omdat zij die pil al in hun
nachtkastje hebben liggen.
L.Kool, Wijdemeren

Lijden aan het leven
In Relevant nr. 4 is mij opgevallen
dat wanneer er gesproken wordt
over lijden aan het leven altijd oudere mensen als doelgroep worden
aangeduid. In geen enkel artikel
over dit onderwerp wordt melding
gemaakt dat er ook jonge(re) mensen zijn die lijden aan het leven en
op dezelfde manier behandeld zouden willen worden.
Ik ben een alleenstaande vrouw van
vijftig jaar, heb (bewust) geen kinderen, geen contact meer met mijn
familie en geen vrienden. Ik sta in
de maatschappij helemaal alleen.
Eigenlijk lijd ik al vanaf mijn geboorte aan het leven en dat is in de loop
van mijn leven alleen maar erger
geworden. Ik heb tientallen werkgevers gehad en ben meerdere malen
ontslagen. Steeds zocht ik de
schuld bij mijzelf. Tientallen psychologen, psychotherapeuten en
andere “zielenknijpers” hebben
geen effect gehad. Inmiddels is er
bij mij onder andere een borderline
persoonlijkheidsstoornis vastgesteld, wat een heleboel problemen
met betrekking tot mijn arbeidzame

BRIEVEN

leven verklaart. Door alle ellende
die ik in de afgelopen jaren heb
(moeten) ondervonden, ben ik eigenlijk goed klaar met het leven.
Maar omdat ik slechts vijftig ben,
een uitstekende
gezondheid geniet en niet ergens uitzichtloos
in een verzorgingshuis op het
einde van mijn leven zit te wachten, zou ik niet
LIJDEN AAN HET LEVEN
dezelfde rechten
hebben als een
(hoog)bejaarde.
Een laatstewilpil, zo die er komt,
zou voor mij ideaal zijn. Dan kan ik
zelf beslissen wanneer het voor mij
genoeg is. U moet er niet zomaar
van uitgaan dat alleen ouderen lijden aan het leven, maar dat dat net
zo goed kan gelden voor (veel) jongere mensen.
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SPECIAL

• LIESBETH STEVENS (94): ‘MIJN BESTAAN IS VOLKOMEN ZINLOOS GEWORDEN’
• WAT IS ER MET HET ADVIES VAN DE COMMISSIE-DIJKHUIS GEBEURD?
• DILEMMA’S VAN EEN HUISARTS BIJ LIJDEN AAN HET LEVEN

Yvon Visser, Zeist

(red.) De NVVE heeft zich bij het
ontwerp voor de procedure rond de
laatstewilpil op het standpunt gesteld dat zo’n middel principieel
beschikbaar zou moeten zijn voor
iedere volwassene die voldoet aan
de eisen. Een niet te veronachtzamen argument om vooralsnog toch
alleen de oudere doelgroep centraal te stellen, heeft te maken
met de haalbaarheid van het idee.
Vooralsnog zal geen enkele politieke partij (als ze er überhaupt al
aan willen beginnen) over de beschikbaarheid van een laatstewilpil
voor alle leeftijden willen praten.
Sedatie als inleiding op euthanasie
In het laatste nummer van Relevant staat een artikel over sedatie
(het in een diepe slaap brengen
van de patiënt) als inleiding op euthanasie, zodat het sterven minder
abrupt gebeurt. Ik ben het met directeur Rob Jonquière eens dat je
voorzichtig moet zijn om voor deze
methode te pleiten. Tegenstanders
kunnen het makkelijk aangrijpen
om aan te tonen “dat de NVVE
euthanasie dus toch niet zo menswaardig vindt”. Ik zou zeggen: of je
hebt het lef om te kiezen voor
euthanasie of niet.
C. de Bijker, Arnhem
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(Vrijwillige medewerkers gezocht)

Ledenondersteuningsdienst
De NVVE is op zoek naar vrijwillige medewerkers voor
de Ledenondersteuningsdienst (LOD) in de regio

LIMBURG
De LOD bestaat uit vrijwilligers die leden van de NVVE
informeren, adviseren en ondersteunen en zo nodig
bemiddelen bij vragen of problemen rondom het vrijwillig levenseinde.
Wij vragen:
• relevante werkervaring, bij voorkeur vanuit het
maatschappelijk werk of de gezondheidszorg
• zeer goede contactuele eigenschappen
• flexibele beschikbaarheid
• beschikking over een auto
• bij voorkeur 35 jaar of ouder
Wij bieden:
• training en begeleiding
• deskundigheidsbevordering
• reis- en onkostenvergoeding
Informatie: Marion Ebbinge of Simone Postma,
coördinatoren LOD, via tel. 020 - 620 06 90.
Uw sollicitatie met motivatie en CV kunt u richten
aan: NVVE, t.a.v. M.W. Ebbinge en S.C. Postma,
Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam.

Sprekerskader
De NVVE is op zoek naar vrijwillige medewerkers voor
het Sprekerskader in de regio

Vacature bestuur
Door het terugtreden van Jacob Kohnstamm ontstaat
in 2006 een vacature voor het voorzitterschap van
de NVVE. Voor de vervulling van de vacature wordt
van de kandidaat in elk geval verwacht:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

affiniteit met de doelstellingen van de NVVE
maatschappelijke betrokkenheid
visie op en ervaring met besturen (op afstand)
bindende kwaliteiten, binnen het bestuur en tussen
bestuur en directeur/medewerkers
actieve deelname aan/in een voor de NVVE relevant
netwerk
ingevoerd zijn in (omgaan met) publieke en politieke forums
in staat de vereniging naar buiten te representeren
mediaervaring
in staat en bereid op een flexibele manier (naar tijd
en intensiteit) gemiddeld tenminste een dagdeel per
week aan het voorzitterschap te besteden

Inmiddels heeft het bestuur prof. Eugène Sutorius bereid gevonden zich kandidaat te stellen. Ook andere
belangstellenden worden opgeroepen zich te melden,
ook als u iemand meent te kunnen aanbevelen.
Voor meer informatie: Rob Jonquière, directeur NVVE,
tel. 020 - 531 59 16 (secretariaat).

WIL EN WET
Keuzes rond het levenseinde

ZWOLLE – MEPPEL
Wij zoeken mensen met een verpleegkundige achtergrond die lezingen en/of gastlessen geven aan geïnteresseerden en beroepsgroepen, zoals studenten verpleegkunde en verzorging uit binnen- en buitenland.

WIL EN WET

Wij vragen:
• relevante opleiding
• goede presentatie- en spreekvaardigheid
• flexibele tijdinvestering
• kennis van de Engelse en/of Duitse taal
• beschikking over een auto is praktisch
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Wij bieden:
• training en begeleiding
• deskundigheidsbevordering
• reis- en onkostenvergoeding
Informatie: Walburg de Jong, coördinator Sprekerskader, via tel. 020 – 530 49 77 (secretariaat).
Uw sollicitatie met motivatie en CV kunt u richten
aan de NVVE, t.a.v. W.M. de Jong, Postbus 75331,
1070 AH Amsterdam.
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Veel mensen willen de regie in eigen hand houden wanneer ze te horen krijgen dat een ziekte
op korte of langere termijn waarschijnlijk een
einde aan hun leven zal maken.
De NVVE-brochure Wil en wet geeft een overzicht van de mogelijke keuzes die u kunt maken
in de laatste fase van uw leven en wat de NVVE
hierbij voor u kan betekenen.
Prijs: leden € 3,25 • niet-leden € 4,25

PALLIATIEVE SEDATIE

KNMG PRESENTEERT RICHTLIJN SEDATIE
De artsenfederatie KNMG presenteerde begin december een richtlijn over palliatieve sedatie. In de week
voorafgaand besteedden diverse media uitvoerig
aandacht aan dit “wondermiddel”, dat nadrukkelijk
maar vooral ten onrechte als alternatief voor euthanasie werd gepresenteerd. De Volkskrant bijvoorbeeld noemde euthanasie al “achterhaald”. De onjuiste berichtgeving noopte de KNMG zelfs tot het
rondsturen van een rectificatie.

Door Rob Bruntink

De KNMG was door het ministerie van Volksgezondheid gevraagd een richtlijn over het toepassen van palliatieve sedatie te ontwikkelen naar aanleiding van een
onderzoek dat in 2003 was verschenen over medische
beslissingen rondom het levenseinde. Daarin werden
voor het eerst cijfers genoemd over de praktijk van sedatie in Nederland. Er bleken vele onduidelijkheden te
bestaan, onder meer over wat sedatie nou precies is
en hoe het uitgevoerd dient te worden. Ook leek het
erop dat artsen sedatie “misbruikten” om géén euthanasie te hoeven toepassen. September 2004 installeerde de KNMG een speciale commissie, onder voorzitterschap van hoogleraar zorgethiek Marian Verkerk,
die de richtlijn moest gaan schrijven. Ruim een jaar
later werd de richtlijn gepresenteerd.
Kunstfout
In het document staat beschreven wat sedatie is, in
welke situaties het een geschikte behandelingsvorm is
en hoe, en met welke middelen, die behandeling dient
te worden uitgevoerd. Palliatieve sedatie wordt gedefinieerd als het opzettelijk verlagen van het bewustzijn
van een patiënt in de laatste levensfase. Doel is het
lijden te verlichten en niet het moment van sterven
te beïnvloeden. Middel van eerste keus is Dormicum.
In de media werd het meest stilgestaan bij het middel
dat níet voor sedatie moet worden gebruikt: morfine.
Het exclusieve gebruik van dit middel bij sedatie is
nog steeds erg in zwang onder artsen, met name onder specialisten. ‘Een kunstfout’, zegt de KNMG nu.
In de richtlijn wordt beschreven wanneer er sprake van
palliatieve sedatie kan zijn: als er één of meer onbehandelbare ziekteverschijnselen (“refractaire symptomen” in artsenjargon) bestaan die tot ondraaglijk lijden leiden. Een ziekteverschijnsel is refractair als
geen van de conventionele behandelingen (voldoende
snel) effectief is en/of deze behandelingen gepaard
gaan met onaanvaardbare bijwerkingen. In de praktijk

gaat het vooral om pijn, benauwdheid en delier (verwarde toestand). De arts kan, uiteraard in overleg met
patiënt en naasten, bij onbehandelbare klachten voor
sedatie kiezen als het sterven binnen twee weken te
verwachten is. Zo bewandelt de arts – op hoofdlijnen –
de koninklijke weg en hoeft hij niet te vrezen dat zijn
gedrag aandacht krijgt van justitie.
Tijdsaanduiding
Hoewel dit alles duidelijke taal lijkt, zal de weerbarstige praktijk binnen de kortste keren tot twee cruciale
vragen leiden: wie bepaalt dat een symptoom refractair is en wie kan zeggen dat het sterven bijvoorbeeld
binnen twee weken te verwachten is? Bij lichamelijke
pijn zal de arts het best kunnen beoordelen dat er
geen andere methoden zijn om de pijn te verlichten,
maar hoe zit dat bijvoorbeeld bij zielenpijn? Is de patiënt dan niet de enige die kan zeggen dat hij ondraaglijk lijdt? Wie op deze vraag “ja” denkt te kunnen antwoorden heeft een probleem, want de richtlijn sluit uit
dat de patiënt bij zielenpijn om sedatie kan vragen.
En het tweede punt: het sterven is binnen twee weken
te verwachten. Dat is zeker het geval zodra met sedatie begonnen wordt (omdat dan ook direct gestopt
wordt met de toediening van voeding en vocht) maar
het punt is dat deze verwachting al moet bestaan zonder zekerheid over die “gesedeerde dood”. Twee weken tijdens een sterfbed kunnen een eeuwigheid zijn.
In regionale richtlijnen over sedatie was dan ook altijd
sprake van de tijdsaanduiding “drie à vier dagen”. Dat
is een geheel ander perspectief dan “binnen twee weken”. Er wordt dan ook met belangstelling uitgekeken
naar de argumenten die artsen gaan aandragen om te
verantwoorden dat het sterven echt binnen twee weken te verwachten was en niet even goed binnen drie
of vier weken. Althans: in het geval ze daartoe uitgedaagd worden, bijvoorbeeld door justitie.
Verschil euthanasie/sedatie
De richtlijn besteedt tevens aandacht aan de relatie
tot euthanasie. Anders dan euthanasie, schrijft de
commissie, richt sedatie zich niet op het bekorten van
het leven, maar op het wegnemen van ernstige lijden.
Een ander belangrijk verschil is dat sedatie in principe
reversibel is (het valt terug te draaien) terwijl dat bij
euthanasie niet het geval is. Palliatieve sedatie is volgens de richtlijn de eerste keus als de patiënt niet langer wil lijden, maar zijn leven ook niet wil (laten) beëindigen. Bij sedatie wordt de patiënt niet gedood, maar
krijgt hij de mogelijkheid – weliswaar zonder dat hij
zich daarvan bewust is – “natuurlijk” te sterven. Wil
de patiënt als gevolg van zijn lijden niet langer leven,
dan ligt euthanasie meer voor de hand. ■
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Door Marleen Swenne

Drion: een danser in zijn
vakgebied
Huib Drion overleed in 2004. Toen
hij in 1982 afscheid nam als hoogleraar burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden, werd er een “Studiegroep Drion” in het leven geroepen, waar hijzelf vervolgens dertig
jaar lang enthousiast voorzitter van
was. Na zijn overlijden besloot de
studiegroep zichzelf op te heffen
en als laatste daad deze bundel samen te stellen. De bundel geeft
een goed beeld van de veelzijdigheid van Huib Drion.
Drion studeerde rechten in Leiden
toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Samen met zijn broer Jan
richtte hij het ondergrondse studentenblaadje De Geus onder studenten op. Later hoorden ze dat er wel
tachtig blaadjes met de naam De
Geus waren geweest, vertelt Drion
geamuseerd in een interview voor
Trouw. Dit interview vormt
het sluitstuk
van de bundel.
Daarnaast zijn
er,
behalve
twee andere
interviews met
Drion, allerlei
verschillende
bijdragen opgenomen van
de leden van
zijn
studiegroep en essays van Drion zelf.
In het openingshoofdstuk wordt
Huib Drions levensloop geschetst.
In zijn jeugd had Drion armoede
meegemaakt. Later zei hij dat hij
zich daardoor beter kon inleven in
andermans situatie. Dat inlevingsvermogen, die ruimdenkendheid en
zijn onafhankelijkheid van geest,
spreekt ook uit zijn eigen essays.
Geroemd worden zijn “literaire” juridische essays die, hoe specialistisch ook, inderdaad goed leesbaar
zijn. Een aantal van deze publicaties zijn in dit boek opgenomen en
getuigen van zijn speelse geest.
Zijn neef Coen noemt hem in zijn
vakgebied (maar niet in het echt)
een danser: Drion heeft het vermogen om wendbaar en soepel te
kunnen betogen en te denken. Hij
schreef niet alleen juridische essays, maar publiceerde ook over
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kunst en cultuur, bijvoorbeeld over
Marcel Proust.
En natuurlijk ontbreekt het hoofdstuk De pil van Drion niet, al neemt
het een relatief kleine plaats in.
Wie alleen maar geïnteresseerd is
in Drion vanwege “de pil” komt er
bekaaid vanaf. Wie meer over hem
wil weten zou deze bundel eens
moeten lezen.
Auke Bloembergen e.a. (red.) • Van,
over en met Huib Drion (1917-2004)
• Boom Juridische uitgevers 2005 •
€ 39,- • ISBN 90 5454 624 7

‘Heb ik Alzheimer?
Helemaal vergeten’
René van Neer, de vader van Stella
Braam, is psycholoog. In 2003
krijgt hij te horen dat hij de ziekte
van Alzheimer heeft. René en Stella zijn heel hecht, een goed team.
Hij deed jarenlang de research voor
haar artikelen en boeken. Zij besluiten nu samen een boek te
schrijven over zijn ziekte.
Aanvankelijk woont René nog in zijn
eigen appartement in Tilburg, maar
als Stellla op een dag binnenkomt
en ontdekt dat de kraan van het
gasfornuis open staat, is dat het
teken dat er iets zal moeten veranderen. René heeft 24 uur begeleiding nodig en kan niet meer op
zichzelf wonen. Hij gaat verhuizen
van Tilburg naar zijn geliefde
geboortestad Maastricht, waar hij
in een verzorgingshuis terecht kan
en later, als hij achteruitgaat, in

een verpleeghuis
komt.
Dit boek telt 189
pagina’s en ontzettend veel onderwerpen. Eenvoudigweg door
het verhaal van
haar vader te
vertellen, die in
de loop van bijna
twee jaar steeds verder achteruit
gaat, geeft Braam een inkijkje in de
overgeorganiseerde en slecht functionerende gezondheidszorg met de
bureaucratische rompslomp, de
vaak lakse houding van het zorgmanagement, de onderbezetting en
het tamelijk klakkeloos toedienen
van medicatie waardoor mensen
zombies worden. Helaas zijn dit
soort verhalen ons wel bekend, al
blijft het schokkend om te lezen.
Ingrijpender en veel minder bekend
is hoe het iemand met Alzheimer
vergaat. René weet dat hij Alzheimer heeft en beseft maar al te
goed dat de dingen hem ontglippen. Hij maakt zich regelmatig
kwaad dat hij als een onmondig,
simpel persoon wordt behandeld.
Door de manier waarop zijn verhaal
is weergegeven, worden zijn angst,
verwarring en eenzaamheid heel
begrijpelijk. Tussen de gaten in zijn
waarneming door, is daar nog
steeds de strijdbare psycholoog die
hij ooit was en die nu verwoede pogingen doet strijdpunten op te stellen voor de rechten van dementerenden, zoals: ook dementerenden
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hebben recht op euthanasie. Behalve een pleidooi voor de rechten
van dementerenden is dit boek ook
bij vlagen hilarisch en vooral ontroerend.
Stella Braam • Ik heb Alzheimer.
Het verhaal van mijn vader
• Nijgh en Van Ditmar 2005
• € 17,50 • ISBN 90 388 0338 9

Begeleiding naar de dood
Bart Knottnerus werd geboren in
1919 als zoon van een dominee.
Zelf werkte hij behalve als dominee
ook als pastor en sociaal werker in
Groningen, Gelderland en Den
Haag. In de afgelopen 25 jaar publiceerde hij veel op het gebied van
stervensbegeleiding en stak daarbij niet onder stoelen of banken dat
hij vindt dat euthanasie uit het Wetboek van Strafrecht moet worden
gehaald. Zijn publicaties werden
gebundeld in het boek Aanvaardbaar levenseinde. Knottnerus heeft
veel ervaring met begeleiden van
stervenden en heeft de stellige
overtuiging dat de wil van stervenden onvoorwaardelijk moet worden
nageleefd. Het op een goede manier naar de dood begeleiden van
de stervende is naar zijn mening
een “gewone” daad van medemenselijkheid. Zo’n daad kan zijn het
geven van een dodelijke injectie,
met als doel het stervensproces te
bekorten; de dood is niet het gevolg van het spuitje, maar van de
ziekte waaraan geleden wordt.
Maar de bundel gaat over veel
meer dan euthanasie. Knottnerus
vertelt over zijn ervaringen, zowel
beroepshalve als op puur persoonlijk vlak. Er zijn schrijnende verhalen bij, maar ook verhalen van mensen die een rustiger, waardiger levenseinde hadden. Knottnerus
heeft oog voor de
omstandigheden
en benadrukt dat
die altijd menswaardig moeten
blijven.
Tevens geeft hij
meermalen aan
dat ook mensen
die dement zijn

een bewustzijn hebben en een eigen wil, die zeker ook serieus genomen moet worden.
De bijdragen in deze bundel leren
de lezer over het omgaan met een
stervende. In zekere zin gaat er
van de wijze waarop Knottnerus
theorie en praktijk, ethiek, religie
en dagelijks leven door elkaar
weeft, iets geruststellend uit. En je
hoeft helemaal niet gelovig te zijn
om daardoor toch een zekere acceptatie te ervaren: inderdaad, de
dood hoort bij het leven.
B.J. Knottnerus • Aanvaardbaar levenseinde. Over leven en dood, euthanasie
en stervensbegeleiding • GM Uitgevers
i.s.m. Koninklijke BDU Uitgeverij 2005
• € 17,50 • ISBN 90 70150 78 6

Portret van cellist Tobias Prenen
Tobias Prenen, begaafd cellist, is
39 jaar als hij in 1997 een hartstilstand krijgt. Hij raakt in een coma.
Als hij na een aantal weken weer
bij bewustzijn komt, blijkt hij voor
de rest van zijn leven lichamelijk en
verstandelijk gehandicapt. Mercedes Stalenhoef bracht het verhaal
van Tobias in beeld. Ze gebruikte
archiefmateriaal van optredens en
praatte met zijn moeder, broer, zus
en zijn beste vriend. Het vroegere
en het huidige leven van Tobias
worden naast elkaar gezet en Tobias zelf wordt gevolgd. Meestal
lijkt hij vrij tevreden met zijn leven.
Hij maakt spastische bewegingen,
brengt zijn dagen door in een enorme rolstoel en beweegt vrolijk in
zijn stoel als hij de cellosuites
hoort. ‘Ik wil nooit beroemd worden’, zegt hij vaak, waarschijnlijk
als late reactie op een zekere prestatiedwang in zijn jeugd. Tobias
heeft ook een vriendinnetje. Wanneer hij naar een nieuw verzorgingshuis gaat waar hij meer met
muziek bezig kan zijn, moet hij haar
achterlaten. Dat afscheid levert
een hartverscheurend tafereel op
en is intens verdrietig.
Tobias’ moeder, zijn broer, zus en
beste vriend bezoeken hem regelmatig. Soms is Tobias heel goed
aanspreekbaar, soms veel minder.
Allemaal proberen ze er voor en
met hem iets van te maken. Wat
vinden ze van dit leven van hun

zoon, broer, vriend? Als Tobias nog
een keer een hartstilstand zou krijgen, zeggen alle naaste betrokkenen unaniem: niet reanimeren. Op
de vraag of Tobias dit leven gewild
zou hebben, is het antwoord ook
unaniem: nee. Dit is een heel andere Tobias dan vroeger. Mercedes
Stalenhoef maakte een mooie documentaire, die dankzij de openheid van alle betrokkenen een diepe indruk achterlaat.
Ik wil nooit beroemd worden • regie
Mercedes Stalenhoef • Selfmade
Films 2005 • De film ging in première
op het IDFA en is vanaf 6 april in de
bioscoop te zien

■ VERDER IN BEELD
Pauline de Bok • Berichten van een naderend einde • Een persoonlijk ver-

slag van de ziekte en het overlijden
van vijf verschillende mensen. Pauline de Bok deelde hun leven of reconstrueerde het. Aangrijpend en
bijzonder.
L.J. Veen 2005 • € 12,50
• ISBN 90 204 0480 6
Willemijn van Benthem • Bekend met
kanker • Interviews met 22 beken-

de Nederlanders en drie Belgen
over hun ervaringen met kanker;
als patiënt of als naaste.
Archipel 2005 • € 12,50
• ISBN 90 6305 184 0
Liebje Hoekendijk • Levenskunst van
ouderen • Hoekendijk schreef met

dit boek een soort hommage aan
de ouderen. Aan de orde komen
thema’s als herinneringen, zingeving, seks, depressie, overlijden en
afhankelijkheid van hulp. Hoe is bijvoorbeeld het leven in een verpleeghuis draaglijk te maken?
SWP 2005 • € 19,75
• ISBN 90 6665 675 1
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UITNODIGING LEDENOVERLEG EN ALV 2006
Ledenoverleg
Datum:
Plaats:
Aanvang:

woensdagavond 8 februari 2006
Hoog Brabant Vergadercentrum
Radboutkwartier 23 in Utrecht
19.30 uur

Zoals inmiddels gebruikelijk is, kunnen de leden over de bij ALV behorende belangrijke beleidsstukken (jaarplan en begroting) met elkaar
van gedachten wisselen tijdens het zogenaamde ledenoverleg. Ook nu
weer geldt dat deze bijeenkomst niet is bedoeld om met het bestuur
in discussie te gaan. Maar vooral om de gelegenheid te bieden uw
ideeën over voornemens van het bestuur voor het komende jaar te
toetsen de aan andere aanwezigen. Desgewenst is er tijd en ruimte
om amendementen op die voorstellen te formuleren.

Algemene Ledenvergadering (ALV)
Datum:
zaterdag 25 maart 2006
Plaats:
Jaarbeurs in Utrecht (Prins Claushal)
Ontvangst: vanaf 10.00 uur
Op de Algemene Ledenvergadering zullen de gebruikelijke agendapunten worden behandeld: inhoudelijk en financieel jaarverslag 2005,
jaarplan 2006 en begroting. Omdat Jacob Kohnstamm heeft aangegeven na zes jaar het voorzitterschap te willen neerleggen (zie ook
Commentaar op pag. 7) staat dit jaar de verkiezing van een voorzitter
op de agenda (zie hiervoor de oproep op pag. 20).
Het middagprogramma zal gewijd worden aan het thema van het
NVVE-symposium Lijden aan het leven, mogen we daar een eind aan
maken…? Hetgeen daarover door de verschillende sprekers is gezegd,
zal vertaald worden naar wat dat voor de NVVE-leden kan betekenen.
Globaal programma:
10.00 uur ontvangst
11.00 uur eerste deel ALV
12.00 uur lunch
13.00 uur tweede deel ALV
14.30 uur lijden aan het leven
16.00 uur afsluiting
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Voor beide bijeenkomsten bent u van harte uitgenodigd. Door invulling
en inzending van de in deze Relevant opgenomen kaart kunt u uw
voornemen kenbaar maken. U krijgt dan tijdig de agenda, de stukken
en de details over plaats en tijd toegestuurd. Voorafgaand aan beide
bijeenkomsten zullen de relevante stukken ook zijn te vinden op
www.nvve.nl.
Let op: Met het oog op tijdige toezending van de stukken dient uw aanmelding voor het ledenoverleg uiterlijk op maandag 30 januari 2006
en voor de ALV uiterlijk op vrijdag 3 maart 2006 binnen te zijn.
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Overnemen lidmaatschap
Regelmatig wordt het lidmaatschap van de NVVE van een
partner niet beëindigd nadat
deze is overleden. Hoewel de
Relevant gewoon in de bus
blijft vallen zolang de contributie wordt betaald, kunt u
als partner in dat geval geen
beroep doen op de diensten
van de NVVE. Het lidmaatschap is immers persoonsgebonden. De NVVE biedt u de
mogelijkheid het lidmaatschap van uw overleden partner over te nemen. U krijgt
dan de post op uw eigen
naam en u kunt gebruik maken van alle diensten van de
NVVE. De contributie zal gewoon geïnd blijven worden op
dezelfde datum. U hoeft dus
niets extra’s te betalen.
Vrijwilligersdag in
internationaal perspectief
Zoals ieder jaar werd afgelopen november voor de vrijwillige medewerkers van de
NVVE een bijeenkomst georganiseerd. ’s Ochtends vergaderden de verschillende diensten en werden ze bijgepraat
over nieuwe ontwikkelingen
binnen de NVVE. De middag
had een internationaal karakter. Directeur Rob Jonquière
gaf een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied
van euthanasie en hulp bij
zelfdoding in de rest van de
wereld. Inmiddels zijn er internationaal zo’n veertig verenigingen actief die vergelijkbaar
zijn met de NVVE. Buiten Nederland zijn er echter alleen
in België (euthanasie), Oregon en Zwitserland (beide
hulp bij zelfdoding) wettelijke
mogelijkheden om aan het
eind van het leven een keuze
te maken voor een goede
dood. In Engeland en Schotland wordt gewerkt aan een
wet die onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding
aan artsen toestaat. In enkele landen is de tegenstand
actief. In Australië is een wet
aangenomen die het verstrekken van informatie over zelf-
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die u in de laatste fase van
uw leven kunt maken, met als
titel: Wil en wet.
Wilt u weten wanneer er bij u
in de buurt een regiobijeenkomst wordt gehouden, kijk
dan op de website van de
NVVE www.nvve.nl, klikken op
agenda, of bel de NVVE 020 620 06 90.

doding via telefoon, fax en email strafbaar stelt. In Amerika probeert de federale overheid de mogelijkheid van hulp
bij zelfdoding in Oregon ongedaan te maken.
Na de inleiding werd de film
Mar Adentro vertoond, gebaseerd op het verhaal van de
Spaanse Ramón Sampedro
die na een duik van een rots
vanaf zijn nek verlamd raakt
en dertig jaar lang strijdt voor
het recht op een waardig einde. De film leverde genoeg
herkenningspunten en stof op
om er na afloop onder het
genot van een borrel over na te
praten. Mar Andentro (The Sea
Inside) is verkrijgbaar op dvd.
Prijs: € 19,95.
Regiobijeenkomsten
in een nieuw jasje
Ook in 2006 organiseert de
NVVE door het hele land informatiebijeenkomsten waar
leden en introducés praktische vragen kunnen stellen
over euthanasie en alles wat
daarmee te maken heeft. De
opzet van de bijeenkomsten
is vernieuwd. Er komt een inloop informatiemarkt waar u
gericht vragen kunt stellen
over deelgebieden als euthanasie en hulp bij zelfdoding,
de wilsverklaringen van de
NVVE, palliatieve sedatie, de
laatstewilpil enz. De bijeenkomsten worden gehouden
van 15.00 tot 21.00 uur, dus
u kunt binnenlopen op elk
moment dat u schikt. Ieder
uur is er in een aparte zaal
ook een lezing door een (vrijwillige) medewerker van de
NVVE over de diverse keuzes

Instructievideo NVVE
Gesprekken met de arts over
de euthanasieverklaring van
de NVVE verlopen niet altijd
even makkelijk en helder. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in 2005 werd daarom het idee geopperd een video te maken die als leidraad
kan dienen voor zo’n gesprek.
Inmiddels is Palentino Pictures in Amsterdam, in opdracht van de NVVE, begonnen met het maken van een
instructievideo. De situaties
die in de film (onder regie van
Gerardjan Rijnders) aan bod
komen, zijn gebaseerd op ervaringen uit de praktijk.
Ze laten de “valkuilen” zien
die zowel de patiënt als de
arts tegen kunnen komen. De
rollen worden gespeeld door
professionele acteurs, onder
wie acteur Joop Admiraal. De
film is zowel bedoeld voor verzoekers om euthanasie als
artsen (in opleiding). Voor deze laatste groep zal de video
vergezeld gaan van een instructieboekje. Tijdens de ALV
2006 wordt de video gepresenteerd, daarna zal deze ook
te zien zijn op de regiobijeenkomsten van de NVVE.

Foto: TA/Jasper Zwartjes

EUTHANASIEVERKLARING
WORDT VERNIEUWD
De euthanasieverklaring van de NVVE kan een
waardevolle rol spelen bij een euthanasieverzoek. In de praktijk zijn er echter op een aantal punten ook problemen met het gebruik van
de verklaring. In samenwerking met de NVVE
deed Hanneke Trines van de faculteit der Gezondheidswetenschappen en Gezondheidsvoorlichting Universiteit Maastricht een onderzoek
om meer inzicht te krijgen in de knelpunten.
Trines onderzocht hoe mensen het gebruik en
het functioneren van de verklaring ervaren. Hiervoor interviewde zij zowel gezonde mensen (die
uit voorzorg een verklaring invullen), personen
die op korte termijn tot een verzoek denken te
komen en artsen. Duidelijk werd dat gebruikers
en artsen niet altijd dezelfde betekenis geven
aan de euthanasieverklaring. Gebruikers hebben vaak het idee dat zij met de verklaring een
document in handen hebben dat hun recht geeft
op euthanasie. Ze hopen dat, mochten de door
hen ondertekende situaties in de verklaring zich
voordoen, zoveel mogelijk zal worden gehandeld
volgens de opvattingen die zij in de verklaring
hebben vastgelegd. Artsen menen dat duidelijker moet worden gemaakt dat de vraag om
euthanasie geen recht is, maar een verzoek aan
de arts. Er zou dan ook meer aandacht moeten
komen voor het “onderhandelingsproces” dat
aan euthanasie voorafgaat, waarin patiënt en
arts samen tot een beslissing komen. De huidige verklaring biedt volgens de geïnterviewde artsen nu onvoldoende ondersteuning in dit onderhandelingsproces. Ook menen artsen dat door
het beschrijven van situaties als dementie en
coma in de verklaring onjuiste verwachtingen bij
de gebruikers ontstaan, omdat artsen in deze
gevallen terughoudend zijn euthanasie toe te
passen. Een eenvoudigere verklaring zou een
verzoek begrijpelijker en beter invoelbaar maken,
dan de huidige verklaring die veelal betrekking
heeft op hypothetische toekomstige situaties.
De euthanasieverklaring en de toelichting zijn
zowel voor patiënten als artsen ook erg gecompliceerd: te veel formulieren en keuzemogelijkheden die meerdere malen afzonderlijk ondertekend moeten worden. Met name voor ernstig
zieken en oudere gebruikers blijkt dat een zware klus. Inmiddels is de NVVE bezig de euthanasieverklaring te herzien. In de nieuwe verklaring zal nog meer rekening worden gehouden
met de verwachtingen, ervaringen en behoeften
van de gebruikers en artsen, zodat de kans groter is dat de in de verklaring vastgelegde wensen ook daadwerkelijk worden ingewilligd.
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HET BUREAU

LEDENADMINISTRATIE

DIENSTEN

DE NVVE TELT ZESTIEN
DIENSTEN EN COMMISSIES MET
MEER DAN HONDERDVIJFTIG
(VRIJWILLIGE) MEDEWERKERS
DIE ZICH INZETTEN VOOR DE
VERENIGING. WIE ZIJN DIE
MENSEN EIGENLIJK EN WAT
DOEN ZE PRECIES VOOR U?
Door Marleen Peters
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Wat houdt het werk van de Ledenadministratie precies in?
‘Alles op het gebied van de administratie van leden gebeurt
op deze afdeling. We schrijven nieuwe leden in en voeren mutaties door bij overlijden, opzeggingen en verhuizingen. We
behandelen daarnaast klachten op administratief en financieel gebied en verzenden wilsverklaringen, brochures en
niet-reanimerenpasjes. Maar we verwerken bijvoorbeeld ook
de aanmeldingen voor de Algemene Ledenvergadering.’
Wat maakt jullie werk zo leuk?
‘Het is gevarieerd. We schrijven mensen eerst in als aspirant-lid en daarna krijgen ze het informatiepakket. Worden ze
lid, dan voeren we dat in en desgevraagd krijgen ze dan de
wilsverklaringen. Soms bestellen leden ook nog een niet-reanimerenpas of brochures. Kortom: je maakt het hele proces mee, niet alleen de aanvraag voor een lidmaatschap en
het verzenden van de rekening, maar ook alles wat er achteraan komt.’
Druk?
‘Werk genoeg, iedere dag komen er stapels post binnen.
Maar vooral als Relevant op de mat is gevallen, is het extra
druk. Dan herinneren leden zich weer dat ze bijvoorbeeld een
overlijden of verhuizing nog niet hebben doorgegeven. In de
vorige Relevant stond bijvoorbeeld een stukje over de mogelijkheid van een lidmaatschap voor het leven. Schijnbaar was
dat nog niet bij veel mensen bekend, want normaal gesproken kregen we daarvoor slechts een aantal aanvragen per
jaar binnen, nu waren het er ineens wel vijf per dag.’
De NVVE telt bijna 104.000 leden. Dan kan het bijna niet anders
dan dat je als lid niet meer dan een nummer bent.
‘Als leden dat idee zouden hebben, dan willen we dat hierbij
graag recht zetten, want dat is absoluut niet zo! Bij elk lid
dat we hier invoeren en elke aanvraag die er is, heb je de
persoon in gedachten voor wie je het doet.’
Als ik een klacht heb die bij jullie afdeling hoort, hoe wordt
deze dan afgehandeld?
‘Als je belt, neemt de Telefoondienst de klacht aan en krijgen
wij daarvan een notitie. Indien nodig bellen we terug. Ben je
niet thuis dan laten we een bericht achter of we sturen een
kaartje op welk nummer we te bereiken zijn.’
Veel klachten?
‘Heel veel gaat goed, maar alles wat mis kan gaan, gaat natuurlijk ook wel eens mis. Aan beide kanten worden fouten
gemaakt. Maar bij wie de fout ook ligt, we doen er alles aan
om die zo snel mogelijk op te lossen. Het is voor ons net zo
vervelend als voor leden als een probleem niet is afgehandeld. En als een van ons er een dag niet is, dan vragen we
de volgende dag ook altijd aan elkaar hoe het afgelopen is.
Dat maakt misschien ook nog eens duidelijk dat leden voor
ons nooit nummers zijn.’
Relevant 1/2006

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

LEDENSERVICE
■

■

■

■

■

■

■

Wilsverklaringen De NVVE geeft verschillende
wilsverklaringen uit waarin u kunt aangeven wat
uw wensen zijn omtrent uw levenseinde.
€ 9,- voor het hele pakket in viervoud:
❚ Euthanasieverklaring Hierin omschrijft u precies
onder welke omstandigheden u zou willen dat
de arts euthanasie toepast.
❚ Behandelverbod Wanneer u uw wil niet meer
kenbaar kunt maken, gelden de in deze verklaring
opgenomen wensen ten aanzien van wel of niet
behandelen.
❚ Volmacht Voor situaties waarin u zelf niet meer
kunt beslissen, kunt u schriftelijk iemand aanwijzen die namens u optreedt.
Vertaling wilsverklaringen Bovenstaande verklaringen zijn ook verkrijgbaar in het Duits, Engels, Frans
en Spaans. € 1,50 per stuk
Niet-reanimerenpas Hiermee verklaart u onder
geen beding gereanimeerd te willen worden.
€ 9,25
Niet-reanimerenpenning De penning, die u om uw
hals draagt, geeft aan dat u in het bezit bent van
een niet-reanimerenpas.
€ 40,- (verguld) € 32,50 (zilver) incl. ketting.
Ledenondersteuningsdienst Leden van de NVVE
kunnen in een persoonlijk contact informatie en
ondersteuning krijgen bij vragen en problemen
rond het vrijwillig levenseinde.
Gevolmachtigdendienst Voor leden die in eigen
kring geen gevolmachtigde kunnen vinden, bestaat (onder voorwaarden) de mogelijkheid dat
een vrijwillige medewerker van de Gevolmachtigdendienst als zodanig optreedt.
Kwartaalblad Relevant is een voorlichtend en opiniërend tijdschrift dat viermaal per jaar verschijnt.
Gratis voor leden. Jaarabonnement Nederland
voor niet-leden € 10,- (overige landen op aanvraag). Voor visueel gehandicapten is Relevant
op cd-rom verkrijgbaar.

LIDMAATSCHAP

Iedereen vanaf 16 jaar kan lid worden van de
NVVE. De minimumcontributie bedraagt € 15,per jaar. Een “lidmaatschap voor het leven”
behoort tot de mogelijkheden.

BESTELBON

(s.v.p. aankruisen wat voor u van toepassing is)

❍ Graag ontvang ik informatie over het lidmaatschap van de NVVE.
❍ Ik ben al lid. Stuur mij het aanvraagformulier voor de wilsverklaringen.
NAAM

■

■

■

Procesfonds Artsen, verpleegkundigen en leden
die naar de mening van de NVVE ten onrechte
door justitie worden vervolgd voor euthanasie of
hulp bij zelfdoding, of daarover zelf een proces
willen beginnen, kunnen een beroep doen op het
procesfonds. U kunt het fonds steunen door een
bijdrage te storten op giro 6335188 van de NVVE
te Amsterdam, o.v.v. “procesfonds”.
Sprekerskader Het Sprekerskader van de NVVE
verzorgt door het hele land lezingen over euthanasie en hulp bij zelfdoding. Enkelen zijn gespecialiseerd op het gebied van de laatstewilpil.
Info K. Scheirlinck, tel. 020 - 530 49 77, e-mail
k.scheirlinck@nvve.nl. Aanvragen minstens vier
weken van te voren. Vergoeding in overleg.
Presentatiedienst Op beurzen, symposia en studiedagen kan op verzoek een NVVE-stand worden
ingericht. Info K. Scheirlinck, tel. 020 - 530 49 77,
e-mail k.scheirlinck@nvve.nl. Aanvragen minstens
vier weken van te voren.
Bijsluiter Europees Medisch Paspoort (EMP)
In het EMP is geen ruimte gelaten voor wensen
omtrent het levenseinde. De NVVE geeft bijlagen
uit – opgesteld in elf talen – die kunnen worden
toegevoegd aan het EMP.
Te downloaden via www.nvve.nl/emp.

DOCUMENTATIE
■

■

Documentatiepakket Een uitgebreid naslagwerk
voor scholieren, studenten en andere geïnteresseerden, incl. de brochure Het laatste stuk. € 5,Brochures
❚ Dementie en euthanasie Bundeling van de lezingen die werden gehouden tijdens het NVVE-symposium Dementie en euthanasie; er mag meer
dan je denkt… € 5,25 leden, € 6,25 niet-leden
❚ Wil en wet Geeft een overzicht van de keuzes
die u kunt maken rond uw levenseinde.
€ 3,25 leden, € 4,25 niet-leden
❚ Het laatste stuk Aan de hand van ca. tweehonderd vragen en antwoorden geeft deze brochure
een uitgebreid beeld van alles wat te maken
heeft met beslissingen rond het levenseinde.
€ 2,- leden, € 3,- niet-leden
❚ In gesprek met de arts Geheugensteun voor wie
een gesprek wil aangaan met de huisarts over
euthanasie. € 3,25 leden, € 4,25 niet-leden
❚ Het Schotse Boekje over methoden van zelfdoding Over middelen en methoden die gebruikt
kunnen worden ter bespoediging van het levenseinde. Minimaal drie maanden lidmaatschap vereist. € 4,-

ADRES

POSTCODE

WOONPLAATS

LIDMAATSCHAPSNUMMER

DATUM

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

NVVE
POSTBUS 75331
1070 AH AMSTERDAM

Het documentatiepakket en brochures kunnen worden besteld via
www.nvve.nl of telefonisch 020 - 620 06 90.

❚ Stoppen met eten en drinken Info over versterven, de keuze voor de dood door te stoppen met
eten en drinken. € 3,- leden, € 4,- niet-leden
❚ Verpleegkundigen en euthanasie Informatie over
het niet instellen/weigeren van een behandeling,
euthanasie, hulp bij zelfdoding, “klaar met leven”,
versterving en (terminale) sedatie, toegesneden
op de taak die de verpleegkundige daarbij heeft.
€ 3,50 leden en niet-leden
❚ Christelijk geloof en euthanasie In discussies
lijkt het soms alsof het christelijk geloof euthanasie volledig uitsluit. Toch is de bijbel daar niet zo
eenduidig over. € 2,75 leden, € 3,75 niet-leden
❚ Levensbeschouwing en euthanasie Bijdragen
over islam, boeddhisme, hindoeïsme, jodendom,
christendom en humanisme in relatie tot euthanasie. € 4,- leden, € 5,- niet-leden
❚ Geannoteerde bibliografie Bespreekt boeken,
rapporten en andere uitgaven over euthanasie,
ethiek, gezondheidsrecht en hulp bij zelfdoding.
€ 3,50 leden, € 4,50 niet-leden

SCHENKINGEN
U kunt de NVVE op veel manieren steunen. Bijvoorbeeld door middel van een schenking, periodieke
uitkering of legaat. Deze laatste vorm zal de notaris vaak adviseren aan mensen die (een deel van)
hun vermogen willen nalaten aan een goed doel.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
directeur R. Jonquière, tel. 020 - 531 59 16.

✁

OVERIGE DIENSTEN
■

Bestuur NVVE:
mr. J. Kohnstamm
(voor zitter)
drs. A. Baars-Veldhuis
(vice-voor zitter)
mr. A.V. van Nierop
(secretaris)
ir. W. Beekman
(penningmeester)
drs. J. Huisman
prof. dr. C. Jonker
F.A. Visscher
Directeur:
drs. R. Jonquière

Uitnodiging
LEDENOVERLEG EN ALGEMENE LEDENVERGADERING
NVVE 2006

LEDENOVERLEG
woensdag 8 februari 2006
Hoog Brabant Vergadercentrum
Radboutkwartier 23 in Utrecht

Tijdens het ledenoverleg van de NVVE
kunnen de leden, voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering, met elkaar
van gedachten wisselen over het jaarplan
2006 en de begroting van de NVVE. Met
desgewenst tijd en ruimte om amendementen op die voorstellen te formuleren.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
zaterdag 25 maart 2006
Jaarbeurs in Utrecht (Prins Claushal)

Op de Algemene Ledenvergadering zullen de
volgende agendapunten worden behandeld:
inhoudelijk en financieel jaarverslag 2005,
jaarplan 2006 en begroting. Ook de verkiezing van een nieuwe voorzitter staat op de
agenda. Het middagprogramma zal gewijd
zijn aan het thema van het NVVE-symposium
Lijden aan het leven, mogen we daar een
eind aan maken…?

Voor beide bijeenkomsten bent u van harte uitgenodigd
(meer informatie op pagina 24 van deze Relevant)

