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		 4 Marc Cosyns, voortrekker in België
Marc Cosyns is huisarts, docent, schrijver, documentairemaker
en ook nog acteur. Hij vertelt inspirerend over de macht en onmacht van de arts en de voor- en nadelen van België. ‘Eigenlijk
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moet ik na elke euthanasie vragen mij níet door te sturen naar  
de procureur des konings om mij te veroordelen voor moord.’

		

8 De dood van mijn vader

		

	‘Als hij me zag, wist hij soms mijn naam niet, maar wél dat ik
net een gesprek met de huisarts had gehad’, vertelt Inge van
der Mast, verpleegkundige. Voor haar vader was het een grote
opluchting toen hij wist dat hij op een zelfgekozen moment zou
mogen sterven. Het ging precies zoals hij wilde.
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	Hoe kun je tijdig afspraken maken over stervenshulp bij dementie? Aan de model-wilsverklaring van de NVVE is een clausule
toegevoegd die daarbij helpt. Hans van Dam legt helder uit wat
de achtergrond is.
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De euthanasiewet biedt veel meer ruimte dan wordt benut – het is in deze
kolom al vaker gezegd. En zolang mensen, op basis van onjuiste veronderstellingen over de grenzen van de wet, gedwongen zijn tot verder leven in
onverdraaglijke uitzichtloosheid, zal op dit aambeeld geslagen moeten
worden. Voor een aantal mensen is er meer lucht, anderen ervaren nog de
verstikkende dwang van consequente weigering van hulp. Tot de laatste
groep behoren mensen met een ernstige chronisch psychiatrische ziekte.
Deze mensen wordt nog steeds vrijwel categorisch hulp bij het zelfgewilde
einde geweigerd. Vrijwel, want na jaren (vanaf 2002) van geen enkele melding, zijn in 2008 twee gevallen van deze hulp bij de toetsingscommissies
gemeld en in 2009 tot nu toe één geval. En die zijn ‘goedgekeurd’.
Komt er beweging in de hulp die jaren op slot zat? Het heeft er alle schijn
van. De ziektegeschiedenis en een verslag van de gegeven hulp zijn gepubliceerd en een van de betrokken artsen, psychiater Johan Huisman, ook
bestuurslid van de NVVE, heeft publiekelijk verteld over de hulp die hij gaf.
Dat deed hij tijdens het openbare debat dat het Humanistisch Verbond samen met de NVVE had georganiseerd op 24 maart in Haarlem. Eerder deed
hij dat al tijdens een besloten bijeenkomst met psychiaters in Amersfoort
en hetzelfde op het driedaagse congres (1-3 april) van psychiaters in Groningen. Een persoonlijke coming-out die ver voorbij het persoonlijke reikt.
Zo kan het dus ook: een ernstig getraumatiseerde vrouw, voor wie verder
leven onder welke omstandigheden dan ook – met en zonder pillen en
andere behandeling – onmogelijk was, in diepe menselijkheid helpen aan
een zelfgewild einde. Zo kán het niet alleen, zo móet het, zei NVVE-voorzitter Eugène Sutorius in het Haarlemse debat. Als het leven geen leven
meer is en iemand alleen de dood als verlossing ervaart, is deze hulp geëigend.
Tijdens het debat op het congres van psychiaters was er nog veel aarzeling
en soms werden onthutsende opvattingen over hulp gehoord: een psychiater vertelde met droge ogen dat hij mensen als alternatief voor doktershulp doe-het-zelfmethoden adviseert, bijvoorbeeld een fles alcohol drinken
en dan de zee inlopen (‘bij nacht’ is waarschijnlijk het advies, anders redt
de kustwacht je nog). Meer dan onthutsend. Tegelijkertijd waren er opvallend veel psychiaters die zich toenemend betrokken weten bij het uitzichtloze lijden van hun patiënten en zich serieus bezinnen op hun rol. Hoopgevend is dat een aantal psychiaters zich heeft opgegeven voor een door de
NVVE geopperd netwerk om steun te geven aan collega’s bij vragen om
hulp bij zelfdoding. Ook heeft de Vereniging voor Psychiaters de richtlijn
over hulp bij zelfdoding eindelijk vrij op het internet gezet – tot nu toe zat
die achter een code.
Het is te hopen dat de coming-out van Huisman en zijn collega’s doorzet.
Dat begint met het erkennen dat er mensen met een psychiatrische
ziekte zijn die niet meer geholpen kunnen worden. Veel psychiaters hebben nog moeite om deze realiteit te erkennen. De Belgische huisarts Marc
Cosyns noemt dat in dit nummer van Relevant treffend ‘therapeutische
hardnekkigheid’. Alsof er altijd nog iets te behandelen is. De werkelijkheid
laat zien dat dit niet zo is. Wie in die werkelijkheid niet meer kan leven,
heeft recht op een waardige dood. Daar hulp bij geven is geen brevet van
onvermogen of, erger nog, persoonlijk falen, maar het laatste doen wat
voor iemand nog gedaan kan worden. Als deze route wordt gekozen, is er
hoop voor mensen voor wie geen hoop meer is. n



‘De heisa rond Claus en Englaro heeft
euthanasie verder bespreekbaar gemaakt’
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Marc Cosyns over wet en praktijk in België

‘NIETS IS ZO NATUURLIJK ALS STERVEN’
De Belgische huisarts Marc Cosyns (54) loopt graag voorop als het om euthanasie gaat. Niet uit ijdelheid of sensatiezucht, maar om het sterven bespreekbaar te maken als iets natuurlijks. Hij speelde er dit jaar zelfs toneel over.
								
‘Sterven is het eindpunt van een continuüm dat we het
leven noemen’, zegt Marc Cosyns, huisarts in Gent. ‘Het
zou iets normaals moeten zijn. Zolang dat niet kan, zal ik
me blijven inzetten voor de individuele patiënt en voor een
algemene wettelijke omkadering.’ Samen met enkele collega’s tast Cosyns in België de grenzen van het toelaatbare af, ook al maakt ze dat kwetsbaar.
In Nederland is meer dan dertig jaar gediscussieerd over
euthanasie; in België was de dood op verzoek nauwelijks
een gespreksonderwerp. Cosyns: ‘Nederland kreeg euthanasiewetgeving dankzij rechterlijke uitspraken; er heerste
therapeutische hardnekkigheid. Mensen kwamen aan machines te liggen tot zijzelf of de machines stilvielen. Je had
maar één alternatief en dat was euthanasie. Bij ons in
België is een gans andere weg gevolgd. Wij waren volop
bezig sterven een plaats te geven, maar dan op een natuurlijke manier, via palliatieve zorg, los van euthanasie.’
Hij kent Nederland, hij volgde hier twee jaar een opleiding
tot abortusarts.
Enorme druk
De vrijzinnig-liberale Franstaligen waren in België de grote
voorvechters van euthanasie. Zonder hen was er geen wetgeving geweest; de Vlaamstaligen zijn overwegend belijdend
rooms-katholiek. Cosyns: ‘De liberalen hebben sinds 1830,
het jaar van de opstand en van de afscheiding van Nederland, gevochten voor de vrije wil van de burger.’
In 2002 stelde het Belgische kabinet onder de liberale premier Guy Verhofstadt onverwacht wetgeving voor. Heel kort
na Nederland was ook in België de euthanasie wettelijk geregeld. De voorwaarden zijn in België ongeveer dezelfde als in
Nederland. De arts moet een collega raadplegen, hij moet
een verslag maken, waarna een nationale commissie – Nederland heeft regionale commissies – toetst of hij zorgvuldig
heeft gehandeld. Zo niet, dan kan justitie hem vervolgen.
‘Dat is ook één van mijn dingskes. Eigenlijk moet ik na elke
euthanasie vragen mij níet door te sturen naar de procureur
des konings om mij te veroordelen voor moord. Het blijft
een taboe en dat legt een enorme druk op patiënten en op
artsen.’
Tot nu toe is hij niet vervolgd. ‘Ze hebben mij wel bijkomende
vragen gesteld, maar ze aanvaardden mijn antwoorden.’ Toch
vindt Cosyns de regeling te beperkt. Het zint hem niet dat
euthanasie aan het strafrecht is onderworpen, terwijl dat niet
geldt voor palliatieve sedatie en het begeleiden van versterving (het stoppen met eten en drinken). ‘Bij euthanasie doen
ze alsof je een potentiële moordenaar bent. Een operatie,
stoppen met behandelen of euthanasie is voor mij, ethisch
gesproken, hetzelfde.’ Hij ijvert voor een andere patiënten-

door Fred Verbakel

wet, die het recht op een menswaardige dood vergroot. ‘Het
is de patiënt die in overleg met de arts en met familie moet
kunnen beslissen.’
Bepleit hij de plicht voor artsen om op verzoek levens te beëindigen? Zover wil Cosyns niet gaan. ‘Ook artsen hebben
recht op een eigen mening. In de wetgeving voor patiëntenrechten is een arts tot niets verplicht, maar hij moet wel doorverwijzen. Ik ben voor gelijkwaardigheid van alle beslissingen
en behandelingen inzake het levenseinde’, zegt hij.
Nazi-arts
Behalve parttime huisarts in een Gentse groepspraktijk is
Cosyns docent medische ethiek aan de universiteit van
Gent en ook documentairemaker en schrijver over stervensbegeleiding en het sterven zelf. Hij houdt van een mix
van kunst en wetenschap. In de jaren zeventig volgde hij
theaterworkshops. ‘Je moet als medicus tijd voor jezelf
overhouden om te ademen’, zegt hij. In de ethiek vindt hij
de macht die een arts heeft over patiënten een van de
boeiendste thema’s. ‘Dat machtsbesef is geen schoon gevoel. Je moet leren er wijs mee om te gaan.’
Hij maakte een toneelbewerking van het boek De rechter
en de beul van Janine de Rop en speelde in februari, op
verzoek van de regisseur en tot zijn eigen verrassing, de
rol van een Duitse nazi-arts die geesteszieken en gehandicapten doodt en na de oorlog in gewetensnood komt als
zijn zwaar gehandicapte vriendin om euthanasie vraagt. Hij
kreeg lovende kritieken. Cosyns nam voor het toneeluitstapje een maand onbetaald verlof en kwam verfrist terug
in de dokterspraktijk. ‘Zo’n rol geeft me de kans nog dieper na te denken over de problematiek van leven en dood’,
zegt hij. ‘Ethische vragen overstijgen het lot van een individuele patiënt. Daarom geef ik zo graag les aan toekomstige huisartsen.’
Als beginnend arts kwam Cosyns in de jaren tachtig door
gesprekken met patiënten terecht bij de Patiëntenbond en
bij de vereniging Recht op waardig sterven, waar hij medebestuurder werd. ‘Ik zag hoe ze worstelden met het vooruitzicht op een gedwongen pijnlijk levenseinde bij zichzelf
of bij hun naasten. Dan kan je daar doof en blind voor
blijven en schermen met het wettelijk verbod óf je kunt
luisteren naar die verzuchtingen’, vertelde hij de Belgische
krant De Morgen. Hij hielp patiënten bij hun overlijden, al
mocht het niet. ‘Een patiënt kan heel veel te zeggen hebben over geneeskunde, maar er wordt weinig naar geluisterd. Ik ben de vertolker van hun getuigenissen, niet van
mijn eigen ideologie of boodschap. Als arts wilde ik, laattijdiger dan in Nederland, de manier veranderen waarop de
geneeskunde werd uitgeoefend.’



‘Dat machtsbesef is geen schoon
gevoel. Je moet leren er wijs mee
om te gaan’
Cosyns laat zich niet gebruiken als euthanasie-arts, ook al
zijn er media die hem dat etiket opplakken. Verontwaardigd: ‘Alsof ik de hele dag spuitjes loop uit te delen. Ik ben
geen “dokter dood”. Dat gebrek aan nuance raakt me, al
heb ik ondertussen wel eelt op de ziel. Ik ben bij mensen
in nood, die geen patiënt van mij zijn, wel bereid tot een
gesprek als ze me bellen. Verder help ik ze niet rechtstreeks. Ik verwijs ze door naar een collega, een palliatief
referent of LEIF-arts, te vergelijken met een SCEN-arts in
Nederland, in hun buurt. Dat doe ik wel.’ (LEIF staat voor
LevensEinde Informatie Forum en SCEN voor Steun en
Consultatie bij Euthanasie in Nederland.)



Paternalisme
De vereniging Recht op waardig sterven, met zesduizend
leden het kleine zusje van de NVVE, is sinds de jaren tachtig volop bezig met het ‘stopzetten van therapeutische
hardnekkigheid’ zoals Cosyns dat noemt. ‘In negentig procent van de gevallen was het woord van de arts wet. Dat
paternalisme verandert stilletjes aan. Ik probeer, binnen
de context van sterven of geboren worden, te weten te komen wat patiënten willen. En: is dat hun eigen beslissing,
is die getoetst met hun naaste omgeving, is er geen druk
van buitenaf? Die taak is ons medici door de wet opgelegd.
Wij hebben de medische knowhow en daardoor toetsingsplicht. De patiënt moet mij kunnen aantonen dat zijn doodswens duurzaam is en van hemzelf. Geen opwelling. Hij
moet weten dat er geen weg terug is.’
Bij kanker weten artsen vrij zeker binnen welke termijn iemand doodgaat. ‘Vroeger beslisten wij wat er in de resterende tijd zou gebeuren. Nu wordt er gelukkig naar de patiënt geluisterd en wordt aan hem of haar gevraagd: behandelen of niet? Dat is bespreekbaar.’ Bij psychisch lijden
heeft ook Cosyns het moeilijker. ‘Mensen met manischdepressief, bipolair lijden, met schizofrenie of borderlineaandoeningen... Als arts kun je medicamenteus of anderszins wel wat doen, terwijl je weet dat de ziekte een slechte
prognose heeft over tien, twintig, soms dertig jaar. Als iemand van twintig jaar me komt zeggen: ik weet wat mijn
toekomst is en ik wil er nu al een einde aan maken dan
vind ik dat echt niet gemakkelijk. Hij of zij zou toch nog heel
gelukkige periodes kunnen meemaken. Je wilt weten of die
vraag niet in een opwelling is gesteld.’
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Wat psychisch lijden betreft zijn medici in België dus net zo
afkerig van euthanasie als in Nederland? ‘Als bij mij iemand komt met een psychiatrische stoornis die hij al dertig
jaar heeft en als je ziet dat de periodes waarin hij goed is al
maar korter duren... Bijvoorbeeld dat hij negen maanden
van het jaar opgenomen is en hooguit drie maanden iets
aan zijn leven heeft. Als die tijd verkort, dan ga ik wel ja
zeggen. Je moet kunnen toegeven dat je iemand niet kunt
genezen. Het is waar, de meeste psychiaters zullen, ook bij
ons in België, weigeren. Ze vrezen vervolging. Ze zeggen
ook nee omdat ze bang zijn hun eigen beroep in diskrediet
te brengen.’
Cosyns heeft geen probleem met ouderen die hun leven als
voltooid zien. ‘Neem de oudere bejaarde. Het gevaar is dat
wij artsen invullen hoe ze zich voelen. Het vereist empathie
om te weten wat het betekent voor mensen, die onafhankelijk hebben geleefd, om naar een verzorgingshuis te moeten. Voor hen is het vaak geen oplossing het laatste stukje
van hun leven daar door te brengen. Het is te vergelijken
met een emigratie. Vertrekken naar een andere bestemming zonder metgezel en zonder te weten waar je precies
terechtkomt en hoe lang het duurt, zoals iemand het uitdrukt in een van mijn documentaires. Als ze echt euthanasie willen, dan zal ik ze helpen op een waardige manier te
sterven zodat ze niet onder een trein hoeven te springen.’
Iemand die perfect gezond is en zegt ‘voor mij is het genoeg geweest, mijn leven is voltooid’ krijgt ook in België
geen euthanasie. Cosyns: ‘Maar die vraag zal niet komen.
Die heb ik nooit gehad. Mensen vragen om euthanasie
wanneer ze voelen dat ze fysiek of sociaal niet meer meekunnen. De anderen hebben een ongelooflijke levensdrang,
en gelukkig maar. Hoeveel mensen zijn er die als hun partner sterft ook dood willen? Bijna niemand. Behalve bij ouderen die hun hele volwassen bestaan alles samen hebben
gedaan. Ik heb zo’n koppel gehad. Ze kozen er voor om
samen dood te gaan. Dat vind ik normaal en logisch. Die
heb ik geholpen. De ene om medische, terminale redenen
en de ander omwille van het psychisch lijden van oud zijn
en alleen verder te moeten na bijna in symbiose geleefd te
hebben. Mensen sterven niet omdat ze het leuk vinden.’
Een schriftelijke verklaring, daar hecht Cosyns in het persoonlijke contact niet aan, maar hij ziet wel voordelen.
‘Men schrijft iets op na overleg met vader, moeder, partner,
zoon, dochter en de arts. Dat geeft de zekerheid dat de
patiënt dit gewild en doordacht heeft en het voorkomt problemen achteraf met familie en justitie.’ De artsen die Cosyns helpt opleiden probeert hij te motiveren om euthanasie bespreekbaar te maken. ‘Zo’n formulier dat de vereniging Recht op waardig leven, net als de NVVE, verstrekt,
helpt ook. Het maakt mensen assertief, zodat ze zeggen:
allez dokter, ik wil daarover babbelen.’
Bekommernis
Heeft Cosyns als hulpverlener last van psychische problemen? ‘Het proces dat aan euthanasie voorafgaat, vind ik
zeer, zeer intens en emotioneel. Stervensbegeleiding
vergt veel van een arts. De patiënt heeft in die ultieme
momenten recht op aandacht en bekommernis. De verrichting zelf vind ik niet belastend. Als het gedaan is, moet
het ook gedaan zijn. Anders ga je als arts kapot. Je blijft
een professioneel, maar je kunt je professie uitoefenen
op een menselijke, warme manier. Natuurlijk blijf je in con-

tact met de nabestaanden. Je moet
geen medicus zijn die alleen in ziekten is geïnteresseerd en niet in de
patiënt.’
Maakt het voor hem verschil of hij iemand de dodelijke injecties geeft of
dat iemand de dodelijke dosis zelf inneemt? ‘In principe laat ik het aan de
patiënten over. Sommigen nemen hun
verantwoordelijkheid. Ze drinken de
barbituratensiroop als opperste daad
van autonomie. Voor de familie is hun
boodschap: weet dat je geen schuldgevoelens hoeft te hebben – voor mij
is dit de beste oplossing. Dat helpt
nabestaanden bij de rouwverwerking.
Mijn eerste euthanasiepatiënt was dement maar met heldere momenten.
Haar heb ik gevraagd de siroop zelf op
te drinken. Als iemand me zou aanklagen, en dat is gebeurd, kon ik als argument aanvoeren dat het om hulp bij
zelfdoding ging. Ik heb geen zin om in
den bak te draaien.’
Hugo Claus
Persoonlijk beschouwt Cosyns dementie niet als onwaardig leven, maar als
mensen gemotiveerd en doorleefd zeggen dat het niet meer hoeft, respecteert hij dat en is hij bereid tot euthanasie. De dood van de Belgische
schrijver Hugo Claus is daar een voorbeeld van. ‘Wat dat betreft zijn we in
België verder dan in Nederland’, zegt
Cosyns. Claus leed al tien jaar aan alzheimer. Cosyns was zijdelings bij deze
euthanasie betrokken, maar wil er vanwege zijn beroepsgeheim niets over
zeggen.
In Italië veroorzaakte de dood van comapatiënte Eluana Englaro veel ophef.
Net als bij de dood van Hugo Claus
maakte de rooms-katholieke kerk er
veel misbaar over. In België kwam dat
van kardinaal Danneels en in Italië van
het Vaticaan, gesteund door premier
Berlusconi. Cosyns is er niet ontevreden over. ‘De heisa rond Claus en Englaro heeft euthanasie verder bespreekbaar gemaakt. Danneels en het
Vaticaan zorgden voor een averechts
effect. In beide gevallen is volgens de
Belgische wetgeving niets onoorbaars
gebeurd. Voor patiënten die in coma
liggen, is euthanasie mogelijk als ze
een wilsbeschikking hebben. Door de
reactie van de katholieke kerk en andere tegenstanders zijn meer Belgen
zich gaan afvragen: wat wil ik met mijn
eigen einde. Ze weten nu wat en hoe
ze kunnen kiezen.’ n

PETRA DE JONG 
directeur NVVE

OP VOLLE ZEE
Als je uit bent gevaren, is het goed om een nieuwe horizon te zoeken en ook
eens over de landsgrenzen te kijken. Zo kwam ik, op uitnodiging, terecht bij
de Landesärztekammer van Baden-Württemberg, een onderdeel van de Duitse
artsenorganisatie. Ik was gevraagd te vertellen over de ervaringen met
Sterbehilfe in Nederland en ik moet zeggen dat het behoorlijk confronterend
was.
Nadat ik mijn verhaal had gehouden over ervaringen uit mijn eigen praktijk
met euthanasie vóór en na de euthanasiewet, en had uitgelegd hoe in onze
cultuur wet- en regelgeving rond het levenseinde tot stand was gekomen,
werd met forse jaloezie op de Nederlandse openheid en transparantie
gereageerd. Maar wat mij het meest trof, was dat het vertrouwen tussen
patiënt en dokter in Duitsland absoluut geen vaststaand gegeven is. Het werd
zelfs zó uitgelegd dat, als het een dokter is toegestaan het leven te beëindigen,
je je leven als patiënt nooit meer zeker bent!
Vertrouwen en openheid zijn ons met
de paplepel ingegoten. Maar naar Ook in de psychiatrie
buiten komen met zaken die tegen
is mogelijk een
de ongeschreven regels van de
beroepsgroep ingaan, vergt toch de kentering op handen
nodige dapperheid. Zo hebben twee
psychiaters die in 2008 hulp bij zelfdoding gaven aan twee chronische
psychiatrische patiënten dat niet alleen officieel gemeld bij de
toetsingscommissies, maar er ook in het publieksdebat en op het
voorjaarscongres van de eigen beroepsgroep in alle openheid over gesproken.
Het ging om patiënten die ondraaglijk leden onder een chronische
psychiatrische aandoening, die jaren van behandeling hadden ondergaan
zonder afdoende resultaat en die wilsbekwaam waren ten aanzien van hun
wens om niet meer verder te leven.
Natuurlijk is er een richtlijn ‘Hulp bij zelfdoding in de psychiatrie’, maar deze
werd eigenlijk niet gebruikt en was tot voor kort zelfs niet openbaar. Nu is de
richtlijn voor iedereen toegankelijk. Maar uitwisseling van persoonlijke
ervaringen is in de medische stand een belangrijk leermiddel. Juist horen van
een collega welke obstakels en welke valkuilen je kan tegenkomen, maakt
dat je zelf in een dergelijke situatie beter weet wat te doen en wie te
raadplegen.
We weten eigenlijk niet goed meer hoe er binnen de psychiatrie wordt gedacht
over het geven van hulp bij zelfdoding en hoe vaak psychiaters bijvoorbeeld
met die vraag worden geconfronteerd. Er zijn de resultaten van het onderzoek
door Groenewoud uit 1996, maar omdat dat natuurlijk volstrekt verouderd is,
heeft Joep van Helden voor ons, in samenwerking met de universiteiten in
Nijmegen, Rotterdam en Amsterdam, een nieuwe vragenlijst gemaakt. De
enquête is begin april, in de week van de psychiatrie, met een aanbeveling
van de wetenschappelijke vereniging van de psychiatrie, naar 1340 psychiaters
verzonden.
Wij hopen natuurlijk op een hoge respons, zodat de gegevens – die we in juni
verwachten – ook voldoende zeggingskracht hebben en in een gerenommeerd
tijdschrift kunnen worden gepubliceerd. Met het letterlijk uit de kast halen van
al deze zaken, zowel de inhoudelijke gegevens als de richtlijn en de praktijk,
is ook binnen de psychiatrie mogelijk een kentering op handen.
Over de grens is nog een lange weg te gaan, maar ook in ons eigen land is
meer dan genoeg werk aan de winkel.



Een dochter over haar vaders dementie en euthanasie

ZO KAN HET OOK
Begin 2009 overleed Maks van der Mast, vijf dagen voor zijn 79ste
verjaardag. Hij had de ziekte van Alzheimer en kreeg euthanasie.
Zijn dochter Inge wil er graag over vertellen. ‘Je hoort bijna alleen
maar slechte ervaringen.’

door Anja Krabben

De foto van haar vader staat op de bar tussen keuken en
woonkamer en toont een vrolijk lachende, grijze man. De
foto is genomen in 2007, de diagnose alzheimer was een
jaar eerder gesteld, maar de ziekte was nog niet zo ver gevorderd dat de ontluistering had ingezet en hij dood wilde.
Een jaar later werd de doodswens urgenter.
Maks van der Mast had al in 1997 een eigen wilsverklaring
gemaakt en bij de huisarts achtergelaten. Hij had het proces van dementie van zijn moeder en zus meegemaakt en
wilde zelf niet op die manier aan zijn eind komen. Maar het
paste ook helemaal bij zijn levenshouding, vertelt zijn dochter Inge. ‘Mijn vader was een actieve man, zakenman van
beroep, met veel hobby’s. Na zijn pensionering is hij gaan
smeden, hij maakte de mooiste sieraden. Als vader was hij
er altijd voor je. Hij was dol op discussiëren, stond open
voor andere meningen en vond het leuk je uit je tent te lokken met een onverwachte mening. Hij was maatschappelijk
betrokken, gereformeerd opgevoed – ook mijn twee broers,
zus en ik zijn gereformeerd opgevoed, maar niet streng –
en gaandeweg heeft hij dat geloof verloren of losgelaten.
De middag voor zijn dood zei hij wel “Je weet maar nooit”,
maar hij liet doorschemeren dat hij niets verwachtte.’
De diagnose alzheimer werd in 2006 gesteld. ‘Misschien
had hij zelf al langer een vermoeden dat er iets was, maar
wilde hij het niet toegeven. Hij vergat dingen en niet alles
drong meer tot hem door. Ik dacht eerst nog dat hij doof
werd, omdat hij vaak zijn hand aan het oor hield, alsof hij
het daardoor beter begreep.’ Een bezoek aan de plaatselijke geheugenpoli bracht de diagnose alzheimer.



Regelaar
Voor Inge’s vader was het na verloop van tijd vanzelfsprekend dat euthanasie een reële optie zou zijn. Zijn belangrijkste gesprekspartner daarover, naast zijn vrouw, werd Inge.
Zij was degene die zijn belangen rond de euthanasie behartigde. ‘Mijn moeder kon zijn keuze accepteren, maar ze kon
het niet op zich nemen. Ik ben toch zo’n beetje de regelaar
van de familie en de rest vindt dat prima. Bovendien ben ik
verpleegkundige en kan dus gemakkelijk in gesprek met artsen.’ Ze hield iedereen steeds op de hoogte.
Hoe vergeetachtig Van der Mast ook werd – hij kon op een
gegeven moment de weg in huis niet meer vinden – hij vergat nooit dat Inge degene was die de euthanasie voor hem
regelde. ‘Als hij me zag, wist hij soms mijn naam niet, maar
wel dat ik net een gesprek met de huisarts had gehad bijvoorbeeld.’ De situatie verergerde nadat Van der Mast in
2008 een staaroperatie had ondergaan waarbij een melanoom werd ontdekt. Zijn rechteroog moest eruit. Hij zag
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geen diepte meer en kon niet meer smeden of zelfs de
krant lezen.
De huisarts stond vanaf het begin welwillend tegenover het
euthanasieverzoek. Hij heeft de wilsbekwaamheid van Inge’s vader nooit in twijfel getrokken. ‘Het contact was goed.
Ik heb een eerste gesprek met de huisarts gehad, waarna
hij naar ons toekwam en uitgebreid uitlegde wat euthanasie inhield en dat hij een SCEN-arts zou raadplegen. Hij
legde ook uit hoe het in zijn werk zou gaan. Hij liet weten
dat hij zelf voor een intraveneuze toediening was. “Dat is
het mooist en het duidelijkst”, zei hij.’
‘De huisarts gaf ook aan dat het goed zou zijn als mijn vader nog een gesprek zou hebben met mijn broers en zus.
Om uit te leggen waarom hij hiervoor koos. Mijn vader vond
dat moeilijk, hij wilde ons geen verdriet doen, maar het is
belangrijk dat die gesprekken er zijn geweest.’
Te vroeg
De ontmoeting met de SCEN-arts verliep emotioneel. ‘Mijn
vader was in tranen toen hij vertelde dat het smeden niet
meer ging en hoe erg hij dat vond. Ook het feit dat hij geen
gesprekken en discussies meer kon voeren, beschreef hij
als een ramp. De SCEN-arts liet ons aan het eind van het
gesprek weten dat het voor hem duidelijk was dat dit uitzichtloos lijden was.’
De weg naar euthanasie was vrij. Nu ging het er om het
juiste moment te bepalen. ‘Dat is altijd moeilijk. Wanneer is
het klaar? Ben je niet te vroeg of wacht je niet te lang, want
je moet het nog wel zelf kunnen uitspreken dat je dit wilt.’
In september 2008 waren de ouders van Inge bij de geheugenpoli. ‘Tot dan toe had mijn vader meegedaan aan diverse onderzoeken, met medicijnen en andere therapieën.
Maar van de medicijnen werd hij niet lekker, hij vond het
genoeg. “Prima”, zei de professor, “dan hoeft u niet meer
terug te komen. Ik schrijf een brief aan uw huisarts dat u
bent uitbehandeld.” Tot onze grote verbazing stond er in de
brief dat de heer Van der Mast geen behandeling meer
onderging, maar dat euthanasie nog niet aan de orde was.
Mijn vader had wel op de geheugenpoli laten weten dat hij
een wilsverklaring had, maar ze waren er verder nooit op
ingegaan.’
Dit ongevraagde advies zat vooral de huisarts niet lekker.
Maar er was nog iets, de huisarts zou in oktober met pensioen gaan. ‘Hij liet duidelijk blijken dat dit wat hem betreft
geen deadline was. Hij zou het bespreken met zijn opvolgster en uiteindelijk is dat ook weer heel goed opgelost. Zijn
opvolgster kon erin meegaan. Hij beloofde overigens wel
dat hij bij de euthanasie aanwezig zou zijn. We hebben met

‘Hij heeft al zijn oude
vrienden opgebeld en
afscheid genomen.’

de nieuwe huisarts gesproken en zij ging akkoord, maar
wilde wat tijd om toch nog iets van een band op te bouwen
met mijn ouders. Dat was geen probleem, omdat ook wij
als familie nog wat meer tijd nodig hadden.’
Mooie dag
Bovendien wilde de huisarts eerst het probleem met de
specialist oplossen. Ook dat is gelukt, hij nam zijn opmerking over euthanasie terug in een mail. ‘Toen deze allerlaatste bevestiging er was en er niets meer mis kon gaan,
was mijn vader zo overduidelijk opgelucht. Natuurlijk was
hij ook verdrietig voor ons en vond hij het moeilijk om mijn
moeder achter te laten, maar wat hij zelf wilde was overduidelijk.’
Toen kwamen de feestdagen. ‘Dat was geen periode om
euthanasie te doen, vonden wij. Mijn vader was 10 januari
jarig en hij vond dat een mooie dag om dood te gaan. Dat
vonden wij niet. Maar wat dan, ervoor of erna? Het werd 5
januari, direct na de feestdagen. Welke dag je ook kiest,
het blijft moeilijk, raar en onwerkelijk.’
‘Vervolgens ben je alleen nog maar daarmee bezig. De
laatste twee weken voor zijn dood was hij opeens veel
helderder. Hij heeft al zijn oude vrienden opgebeld en afscheid genomen. Voor een deel van de familie was die
helderheid best lastig, omdat je dan toch gaat denken: is
het niet te vroeg? Maar je ziet dat ook vaak bij kankerpatiënten, zo’n laatste opleving. Eigenlijk is dat alleen maar
mooi.’
De dag voor zijn overlijden kwam Inge’s vader nog met een
verrassing. ‘Hij vroeg: “Zijn jullie er allemaal bij als ik overlijd? Dat wil ik helemaal niet, dat jullie allemaal kijken hoe
ik doodga.” Terwijl we dat meermalen uitgebreid hadden
besproken. Wat nu? Uiteindelijk kwamen we tot een compromis. Wij zouden er allemaal zijn, maar op het laatste
moment zou hij met mijn moeder en de twee huisartsen
naar de slaapkamer gaan.’

De laatste dag, zo’n prachtige vriesdag met strakblauwe
hemel en stralende zon, is Inge nog met haar vader naar
het bos gegaan. ‘Terwijl mijn moeder het huis opruimde.
Het was emotioneel erg zwaar, maar tegelijkertijd ook
mooi.’ Om twaalf uur bracht de huisarts het infuus aan. Om
drie uur kwamen de broers en zus en om vier uur gingen de
ouders en de artsen naar de slaapkamer. ‘Dat is ook weer
zo’n moeilijk, onwerkelijk moment van afscheid.’ De kinderen zijn nog een voor een naar binnen gegaan en daarna
werd eerst het slaapmiddel toegediend en toen de spierverslapper. ‘Het is gelukkig snel gegaan, hij was in tien
minuten dood.’
Na zo’n anderhalf uur kwam de schouwarts. ‘Dat hebben we
niet als vervelend ervaren. We waren van tevoren goed voorgelicht over wat dat inhield.’ Zo’n twee maanden later kregen ze bericht dat de toetsingcommissie akkoord ging.
De zaterdag na zijn dood is de familie naar het strand gegaan. Van der Mast had zijn lichaam ter beschikking gesteld
van de wetenschap. ‘Het was prachtig weer, we hebben een
vuurtje gestookt, zijn foto op het strand gezet, mijn broer
sprak en we hebben rozenblaadjes gestrooid over zijn
foto.’
Rode Hoed
Half november 2008 woonde Inge samen met haar vader
nog het debat bij over het zelfgekozen levenseinde bij beginnende dementie in de Rode Hoed. ‘Hij had zich voorgenomen iets te zeggen, maar dat is niet gelukt.’ Uit de verhalen die ze daar hoorden en de documentaire Voor ik het
vergeet... die daar werd vertoond bleek hoe vaak het fout
gaat, niet zelden door slechte communicatie. Aan anderen
zou Inge graag meegeven: ‘Praat er openlijk over. Ga het
niet uit de weg. Het is uiteraard niet noodzakelijk, maar wel
heel belangrijk voor de gemoedsrust van alle betrokkenen
dat alle familieleden het accepteren en respecteren. Bij
ons had iedereen er vrede mee.’ n



Nieuwe clausule dementie vergroot mogelijkheden

ZELF (NOG) DE REKENING OPMAKEN
Veel mensen stellen een euthanasieverklaring op voor het geval ze dement worden. Stervenshulp in een tijdig
stadium gebeurt wel, maar de hulp blijft ver achter bij de vraag. De nieuwe clausule in de NVVE-wilsverklaring
schept meer mogelijkheden.



Er is bijna geen ziekte zo vals als dementie, doordat afkalvend inzicht in je eigen situatie een van de eerste gevolgen
van de ziekte is. Er is maar een beperkte periode waarin
iemand wéét dat hij dementerend is en tegelijk de ernst
daarvan inziet. Vooral dat laatste is het probleem: de ernst
inzien. Al snel maakt dementie dat die beleving verloren
gaat. Iemand weet dan nog wel dat hij of zij dementerend
is, maar gaat naarmate de situatie verslechtert de ernst
ervan bagatelliseren. Niet omdat hij die niet onder ogen wil
zien, maar doordat hij de ernst simpelweg niet meer kán
zien. De toenemende hersenschade maakt het onmogelijk
om de eigen toestand in te schatten.
Waar omstanders zich toenemend zorgen maken, doet de
persoon in kwestie dat juist minder. Maar voor euthanasie
of hulp bij zelfdoding is de aanhoudende en consequente
wens van de patiënt zelf nodig. Het drama laat zich raden:
het verzoek is er steeds minder consequent en daarmee
neemt de kans op de ooit gewenste stervenshulp af. Tot
het omslagpunt waarachter euthanasie niet meer kan,
doordat de patiënt definitief onvoldoende inzicht heeft in
de eigen situatie en niet meer begrijpt wat er met hem of
haar gebeurt.
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Beperkte uitweg
Kort gezegd, dementie is een gemeen sluipend proces.
Voor je het weet is het te laat om zelf de rekening op te
maken. Toch is er een beperkte uitweg: tijdig, zeer tijdig,
een gesprek aangaan met naasten en met de huisarts over
wat je wilt in geval van dementie. De NVVE heeft aan het
schriftelijk euthanasieverzoek een bijzondere clausule ‘dementie’ toegevoegd. Daarin kan iemand precies omschrijven waar voor hem of haar de grens ligt. De werkgroep
Dementie van de NVVE onderscheidt vijf fasen in het verloop van dementie en koppelt daar adviezen aan, dus wanneer welke acties en gesprekken nodig zijn. Ik voeg er een
zesde, laatste fase aan toe en behandel ze in mijn eigen
woorden.
1 Er is nog geen sprake van dementie.
2 De dementie begint; de diagnose is nog niet gesteld.
3 De diagnose is gesteld en iemand ziet de eigen achteruitgang onder ogen.
4 Toenemende achteruitgang. Het denken wordt chaotischer, de zelfbeoordeling moeilijker.
5 De patiënt is wilsonbekwaam en de communicatie met
anderen (wederkerigheid) is ernstig verstoord.
6 Eindfase van dementie. De patiënt raakt bedlegerig en er
is geen communicatie meer met anderen, hooguit wat automatische reacties op, bijvoorbeeld, aanraking en geluid.
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door Hans van Dam

Euthanasie of hulp bij zelfdoding kan het best in fase 3.
Dan is er ziekte-inzicht en zijn de hersenvermogens er nog
om doorleefde keuzes te maken. Het probleem is dat deze
periode niet altijd lang genoeg duurt om de betrokkene en/
of alle anderen (naasten, arts) op één lijn te krijgen. Fase
4 dient zich vaak al snel aan en dan ontstaat geleidelijk de
onmogelijkheid van euthanasie, doordat iemand zijn of
haar situatie niet meer begrijpt en overziet, en zich tegen
euthanasie gaat verzetten – enkel omdat hij niet meer begrijpt wat er gebeurt. Fase 4 maakt gaandeweg alle vorderingen die in fase 3 zijn gemaakt ongedaan en veroordeelt
iemand tot fase 5, waarin iemand nog jaren doorleeft in
een toestand die hij voor zichzelf en zijn naasten absoluut
niet had gewild. Deze onverkwikkelijke situatie kan langer
op afstand worden gehouden door het gesprek eerder dan
in fase 3 aan te gaan. Om precies te zijn in fase 1, dus nog
voordat er sprake is van dementie.
Hoe werkt dat in de praktijk? In fase 1 stelt iemand een
wilsverklaring op, bespreekt die met zijn arts en spreekt af
er bijvoorbeeld elke twee jaar met elkaar over te spreken,
als een soort weerkerende bekrachtiging van de wilsverklaring. Lukt het niet om met de arts duidelijke afspraken te
maken, dan is het verstandig om een andere arts te kiezen. Een overweging is dat de arts de afspraken mede ondertekent. Een arts die met zijn patiënt deze weg wil gaan,
zal ook daar geen bezwaar tegen hebben.
In fase 2 is het belangrijk
zoveel mogelijk initiatieven te nemen om de diagnose rond te krijgen.
Vroegdiagnostiek wordt
steeds beter mogelijk. In
deze fase is het goed om
de contacten met de arts
aan te halen en serieus
door te praten over de
mogelijkheid dat het bange vermoeden waar is.
Dit gesprek helpt om in
fase 3 daadwerkelijk verder te komen. In fase 3 is
al heel wat afgepraat, zodat iemands overtuiging
al veel duidelijker is dan
wanneer dat gesprek pas
hier zou worden gestart.
Mocht fase 4 aanbreken
dan kan euthanasie ook
in het eerste deel van die

fase nog. Het wankele denken dat geleidelijk ontstaat, is nu voor de beslissing over euthanasie minder hinderlijk, omdat in eerdere fasen overduidelijk is geworden wat iemand wil. In feite
wordt zo de periode dat euthanasie
mogelijk is, zeg maar fase 3, verlengd!
Zo ontstaat de tijd die vaak nodig is
om zelf tot de beslissende keuze te
komen en voor de naasten om achter
de keus te gaan staan.
Met het oprekken van fase 3 wordt
ontsnapt aan fase 5, de fase waarin
iemand zichzelf niet meer kent en
geen beslissingen als deze meer kan
nemen. Er is in deze fase nog wel
communicatie, maar die is ernstig verstoord. In fase 6 zou, bij een duidelijke
wilsverklaring, euthanasie in beginsel
weer wel kunnen, omdat daarin communicatie en wederkerigheid (nagenoeg) ontbreken en er dus geen praktische beletsels meer zijn, zoals niet
begrijpen wat er gebeurt of actief verzet. Maar tot nu toe doen artsen dat
niet en leggen zij de wilsverklaring
naast zich neer, omdat zij van mening
zijn dat zij zich, zonder communicatie,
niet kunnen overtuigen van de ondraaglijkheid van het lijden. In deze
fase kan het behandelverbod wel uitkomst bieden: dus geen levensverlengende behandelingen en evenmin behandeling van complicaties, zoals
longontsteking.
Acceptatie
Het is, samengevat, van groot belang
om tijdig een wilsverklaring te schrijven en daarover met betrokkenen te
praten. In principe kan de wilsverklaring in elke fase worden geëffectueerd,
maar in de praktijk kan dat niet in een
gevorderd stadium 4 en 5. Er is dan
weliswaar nog wederkerigheid, maar in
een ernstig gestoorde vorm. In de – vegetatieve – fase 6 is euthanasie in theorie mogelijk, maar in de praktijk komt
het tot nu toe niet voor.
Door het gesprek al in fase 1 aan te
gaan, wordt over langere tijd duidelijk
wat iemand wil en kan in praktische
zin fase 3 worden opgerekt, dus de periode dat euthanasie of hulp bij zelfdoding kan. Een heldere clausule in de
wilsverklaring is dan uitgangspunt en
leidraad van het gesprek dat al wordt
gevoerd voordat de ellende zich aandient. Dit alles begint met de acceptatie van eindigheid, die nog veel eerder
begint dan het opstellen van een wilsverklaring. n

STELLA BRAAM 
Schrijfster

ONGEVALLETJE ORGANISEREN
Mijn vader heeft alzheimer, en niet zo’n beetje ook. Zijn flat wordt ‘geterroriseerd door een geheimzinnig veld’, vertrouwt hij me toe. Computers, printers,
mobiele telefoons, lampen, alles lijkt het als op afspraak te begeven.
Het huis van mijn vader, René van Neer, doet denken aan een rommelmarkt.
Rekeningen belanden in de broodtrommel. Briefjes moeten hem redden. ‘Dokter bellen.’ Tja, welke dokter en waarvoor? Meewarige blikken van de caissières als hij twijfelt bij het pinapparaat. Maar zijn strijdlust is groot: hij moet en
zal het spook in zijn hoofd verslaan.
De alzheimer vordert, zijn nieuwe woning heet ‘kamer 311’ en de wanhoop
neemt toe. De studieboeken waar hij zo graag in grasduinde, zijn abracadabra
geworden. Op een dag verheft hij zijn stem. ‘Help! H-E-L-P!’ spelt hij de letters
hardop.
‘Wat is er, pap?’
‘Ik ben een beetje bang voor dit leven.’
Paniek, als hij beseft dat aan de dichte mist in zijn hoofd niet te ontkomen
valt. ‘Net alsof je steeds minder bestaat.’ En: ‘Voor een mens alleen is het
niet te dragen.’ Soms loopt hij zowaar zichzelf te zoeken. ‘Hebt ú soms René
van Neer gezien?’ En op gezette tijden grijpt hij naar zijn hoofd. ‘Ik weet niets
meer. Hé-le-maal niets meer!’
Steeds vaker ontglippen hem de juiste woorden. Een zakdoek heet neusdroognatmaker, een koekje is een ringetje en de sleutel wordt schroef. Maar mijn
vader heeft zo zijn eigen manieren om zijn wens te formuleren, de wens aan
dit huiveringwekkende bestaan te ontsnappen. ‘Koop je een fles Anis voor
me? En een pakje Lexington?’ vraagt de geheelonthouder en fervente niet-roker. ‘Zo kan ik mijn einde bespoedigen’, legt hij uit. Een paar weken later: ‘Kun
jij niet een ongevalletje voor me organiseren?’
‘Maar mevrouw, dat is móórd!’ De verpleeghuisarts kijkt me verbijsterd aan.
Het is uitgesloten dat mijn vader, met de nodige middelen, voorgoed mag inslapen. Veel meer dan ‘niet behandelen en reanimeren’ zit er niet in. De oudpsycholoog is ontoerekeningsvatbaar verklaard, verstoten door het land van
mondige mensen, waartoe hij eens behoorde. Niet meer in staat de heilige
woorden ‘ik lijd ondraaglijk en uitzichtloos’ uit te spreken. Je vraagt je af: is de
wet er alleen voor verbaal vaardige mensen?
Papa is te laat. Papa had ‘het’ eerder moeten doen.
Eerder. Toen het spook in zijn hoofd nog te temmen leek, pakweg zes jaar terug. In die tijd kwam je niet eens op het idee. Wie sprak er openlijk over? Geen
arts die deze mogelijkheid met hem besprak, ook zijn huisarts niet. Waarom
niet? Taboe, vrees voor juridische gevolgen, blinde vlek?
Pas achteraf zie je hoe bizar het was. Toen mijn vader nog levenslust had, had
hij voor een vrijwillig levenseinde moeten kiezen. Maar toen zijn levenslust was
uitgedoofd, mocht het niet meer. Om mijn vader, nog eenmaal, te citeren:
‘Laten we deze minstanden maar snel aanknagen.’

Stella Braam schreef Ik heb Alzheimer. Het verhaal van mijn vader. Ze is
mede-oprichter van IDé, www.innovatiekringdementie.nl
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Govert van Eerde, na Voor ik het vergeet...

‘MIJN VADER MOEST TE VROEG WEG’
Chemicus Paul van Eerde leed aan dementie en slikte dodelijke middelen. Voor ik het vergeet... de documentaire
die Nan Rosens over hem en zijn familie maakte, werd door meer dan een miljoen mensen bekeken. Zoon Govert
(43) van Eerde blikt terug, blij met de reacties en vastbesloten zich verder in te zetten voor zelfbeschikkingsrecht.
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‘Mijn zus Carolien en ik zijn geboren in
Amsterdam. Mijn vader werkte bij Heineken. Vlak na mijn geboorte vertrokken we voor drie jaar naar Singapore
en daarna zijn we in Zoetermeer neergestreken. Daar zijn mijn ouders altijd
blijven wonen. Bij ons was geen sprake van het klassieke beeld dat de vader het inkomen verzorgde en de moeder het huishouden; mijn moeder had
haar eigen logopediepraktijk. Het was
een zeer harmonieus huwelijk. Ze hadden elk hun hobby’s en gingen regelmatig zelfstandig op stap.
Ze hadden ook gemeenschappelijke
interesses: romaanse kerken, antiek,
haardstenen, klassieke muziek. Elke
dag van de vakantie gingen we drie
romaanse kerken bekijken, met als
beloning op vrijdagmiddag flipperen.
Destijds kon ik er niet van genieten,
nu des te meer. In de albums van onze
kampeervakanties zie je bijna alleen
maar foto’s van prieeltjes, romaanse
kerkjes, zuilen en timpanen. Op de
laatste pagina zie je de kinderen voor
hun tentje.
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Mijn vader begon bij Heineken in het
laboratorium en werkte zich op tot de
directie. Hij reisde de hele wereld over
en was ook degene die Buckler introduceerde. Nee, Youp van ’t Hek is niet
populair binnen ons gezin (in 1989
stak de cabaretier de draak met dit alcoholvrije biermerk, waarna de verkoopcijfers in Nederland dramatisch
kelderden; LE). Bij ons thuis kwam op
feestjes Heineken op tafel. Ook wel
eens een apart biertje, maar dan informeerden we eerst of het merk eigendom van Heineken was. Dat had onze
voorkeur.
Mijn ouders behoorden tot de eerste
leden van de NVVE. Al vanaf dat ik een
jaar of tien was, kwam euthanasie ter
sprake en wat voor issue dat was in
de samenleving. Ze betrokken dat ook
op hun eigen mogelijke levenseinde.
Door hun fascinatie voor romaanse
kerken kenden ze alle verhalen achter
alle religieuze voorstellingen, zonder
gelovig te zijn. Geloof speelde binnen
ons gezin geen rol in gesprekken rond
mijn vaders levenseinde. Wel zagen

door Leo van Enthoven

we bij voorkeur een andere politieke
situatie in Nederland, minder sterk
christelijk gedomineerd.
Mijn vaders ziekte openbaarde zich
eind jaren negentig. Mijn moeder en
zus merkten het vrij snel. Ik was de
laatste. Misschien wílde ik het niet
weten. Zijn gedrag werd anders,
vreemde acties, vreemde reacties. Tig
keer kijken of het huis was afgesloten,
’s nachts naar buiten om zijn auto te
controleren, angstig. Van het boodschappen doen kwam hij thuis met
spijkers in plaats van pindakaas. Dat
werd langzaam maar zeker erger. Uiteindelijk was voor iedereen de conclusie onontkoombaar. Dementie.
Afscheidstournee
Mijn vader heeft nooit een geheim gemaakt van zijn voornemen. Hij zei eind
2005: “Ik geef mezelf nog een jaar”
zonder dat hij een datum prikte. In dat
laatste jaar heeft hij een afscheidstournee gehouden, om te beginnen
met – dat klinkt misschien gek – een
kampeerreis met ons vieren naar zijn

geliefde plekjes in Frankrijk. Ik reed regelrecht naar zijn favoriete romaanse
kerk in Conques, diep in Frankrijk. Zelf
kon hij geen auto meer besturen.
Het werd een fantastische trip, twee
weken op rustige campings. We hebben een heleboel mooie kerkjes bekeken. Die vakantie was de aftrap van
een bijzonder maar fantastisch laatste
jaar met hem. We hebben aan het idee
van zijn sterven kunnen wennen. In zekere zin is dat jaar onze rouwverwerking geweest. Samen met hem. Op zijn
laatste zondag hebben we aan de hand
van foto’s met hem teruggekeken op
een geweldig mooi leven. Hij was 73
toen hij overleed.
Iedereen in zijn omgeving, familie, vrienden, oud-collega’s, kennissen, buren,
heeft hij gedurende dat laatste jaar verteld dat hij van plan was om zelf een
eind aan zijn leven te maken voordat de
dementie zover zou zijn dat hij daar niet
meer toe in staat was. Bij een aantal
mensen ontmoette hij weerstand. Eén,
twee keer is hij teruggegaan om zijn beweegredenen uit te leggen. Uiteindelijk
volhardde niemand in die weerstand.
Dat laatste jaar stond in het teken van
afronden. Ook van veel genieten, want
dat kon en wilde hij.
Elke week
We hebben dat laatste jaar niet als belastend ervaren. Integendeel. Vaak
komt de dood te snel, is er weinig tijd
om afscheid te nemen. Het was ons
gegeven om een jaar lang het afscheid
te “vieren”. Elke week ging mijn zus
met hem wandelen. Elke week nam ik
hem mee in de auto. Terrasje pakken,
mooie dingen bekijken, lunchen, Heinekenbiertje drinken… Ik vond het
prachtig om zo intensief met hem om
te gaan. We bezochten ook alzheimercafés. Hij kon het niet laten de microfoon te pakken en bezoekers te wijzen
op het werk dat hij deed op de zorgboerderij, hemelsbreed 750 meter van
de Heinekenbrouwerij in Zoeterwoude
waar hij had gewerkt. Zo stimuleerde
hij lotgenoten om niet bij de pakken
neer te zitten. Hij noemde het schoonmaken van stallen en het voeren van
de biggetjes en varkens dankbaar
werk.
Eigenlijk lag de oorsprong van de documentaire bij mijn vader zelf. Hij vond
dat mensen moesten weten dat het
heel mooi en vredig kan zijn om het, in
omstandigheden zoals de zijne, zelf te
doen – als je arts je niet wil helpen.

Dat je het in eigen hand kunt hebben,
verantwoordelijk kunt zijn voor die laatste stappen. Hoe dichter we bij september 2006 kwamen, hoe vaker hij
begon over media-aandacht voor mensen zoals hij. Over dat de huidige omstandigheden hem dwongen om het
zelf te doen, in het buitenland op zoek
te gaan naar middelen. Als hij hulp had
kunnen krijgen bij zijn sterven, was hij
misschien langer bij ons gebleven. Dat
is schrijnend.
Voldoende tijd
De wet maakt hulp mogelijk, maar dan
moet de arts het kunnen invoelen en
bereid zijn om de middelen ter beschikking te stellen. Zijn huisarts weigerde
medewerking. Zij heeft ook niet verwezen naar een collega die wel bereid
zou zijn om te helpen. Bovendien vertikten wij het om met mijn vader te leuren. Je moet voldoende tijd hebben om
een relatie met een arts op te bouwen.
Dat zat er niet meer in. De wet maakt
het niet mogelijk om in een later stadium van dementie hulp te krijgen
waardoor je in de beginfase langer in
leven zou kunnen blijven. Hij moest te
vroeg weg. Dáár wilde hij aandacht
voor vragen. De relatie met de huisarts
is verbroken.
De eerste tijd na zijn overlijden waren
we niet actief bezig met zijn wens,
maar anderhalf jaar na zijn dood begonnen we een duidelijk beeld te krijgen. Mijn moeder, mijn zus en ik wilden geen interview van een paar minuten op televisie met andere gasten en

gen videofilmopnamen beschikbaar
gesteld. Ik ben hartstikke blij dat ik
veel met mijn videocamera heb vastgelegd. Heel soms had ik hem heimelijk
gefilmd, meestal had hij het in de gaten. Die intieme beelden dragen bij
aan de echtheid.
Dik boekwerk
Meer dan een miljoen mensen hebben
gekeken. De documentaire heeft
enorm veel reacties losgemaakt. Het
vaakst kreeg ik te horen “hadden wij
het maar zo gedaan”. Mensen schreven over familieleden die twintig jaar
lang de meest verschrikkelijke dingen
hadden meegemaakt in verzorgingstehuizen. Dat is mijn vader en ons bespaard gebleven. Kranten en tijdschriften hebben een groot aantal artikelen
aan het onderwerp gewijd. Mijn moeder is bij Pauw en Witteman geweest,
ze is paginagroot geïnterviewd in NRC
Handelsblad, en ik door Netwerk. Ik
wil een boekwerk maken met alle aandacht voor de documentaire. Dat wordt
heel dik! Op één of twee na getuigden
alle reacties van respect, ontroering,
integriteit, naastenliefde, bewondering. We hadden niet op meer en be-

‘Het was ons gegeven
om een jaar lang het
afscheid te “vieren”’
heel andere onderwerpen aan dezelfde
drukke tafel. We dachten aan een film,
een boek, een tijdschriftartikel of een
voorlichtingsfilm.
NVVE, Stichting de Einder en Humanistisch Verbond kenden ons geval.
Zo is Nan Rosens met ons in contact
gekomen. Haar voorstel behelsde alle
ingrediënten om ons hele verhaal goed
te kunnen vertellen: een documentaire
die de NCRV zou uitzenden. Alledrie
waren we meteen enthousiast. We zijn
uitgebreid geïnterviewd. Er zijn buitenopnames gemaakt en we hebben ei-

Govert van Eerde, zijn moeder en zus
tijdens het debat in De Rode Hoed

gripvollere reacties kunnen hopen.
Ik weet nu wat het inhoudt dat het zelfbeschikkingsrecht onvoldoende is geregeld. In de wet moet de doorverwijsplicht van de arts worden opgenomen,
of in een KNMG-convenant. Niemand
moet in de kou blijven staan. De hele
gang van zaken heeft me gesterkt in
mijn eigen opvattingen over euthanasie en hulp bij zelfdoding. Mijn insteek
is dat het bespreekbaar blijft en dat er
bij een volgend kabinet niet weer een
uitstelregeling komt. Dáár blijf ik me
voor inzetten.’ n
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PSYCHIATRISCHE CASUSSEN ALS
‘ZEER ZORGVULDIG’ BEOORDEELD
In 2008 meldden twee psychiaters dat zij hulp bij zelfdoding hadden
verleend aan een chronisch psychiatrische patiënt. Psychiater Johan
Huisman, bestuurslid van de NVVE, maakte de twee casussen openbaar
op een minisymposium, eind maart (zie ook verslag pag. 24).
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In beide gevallen kwam het verzoek om hulp bij zelfdoding
van een vrouw van tussen de 60 en 70 jaar oud. De ene
vrouw leed sinds 1994 aan ernstige depressies en suïcidaliteit. Ze onderging allerlei behandelingen, onder andere
elektroshocks en lichttherapie. Vanaf 2007 uitte ze herhaaldelijk het verzoek om hulp bij zelfdoding. Haar arts
raadpleegde een collega-psychiater en die stelde vast dat
er sprake was van zeer forse lijdensdruk.
Andere psychiaters werden geconsulteerd en van een derde elektroshock-behandeling werd afgezien, omdat daar
geen resultaat van werd verwacht. Ook de vrouw zelf wees
die behandeling af. ‘Elk perspectief ontbrak’, zo vermeldt
het rapport. Eind 2007 raadpleegde de arts een onafhankelijke collega-psychiater als eerste consulent. Deze constateerde onder meer ‘somberheid, angst en onrust van binnen’ en dat de vrouw de dag niet kon doorkomen zonder
kalmerende medicatie.
Verder staat in het verslag: ‘De wens te willen sterven was
niet meer primair te duiden als een vitaaldepressief syndroom, maar als een resultante in haar besluitvorming met

deze ernstige stoornis niet verder te willen leven.’ Ook de
tweede consulent, een onafhankelijke collega-huisarts tevens SCEN-arts, concludeerde dat het lijden een ondraaglijke last was geworden voor de vrouw. Hij sprak haar acht
dagen voor de levensbeëindiging.
Achteraf oordeelde de toetsingscommissie dat een langdurig voortraject was afgelegd, voordat de hulp bij zelfdoding
was verleend en dat de betrokkenen ‘zeer zorgvuldig’ te
werk waren gegaan. Er was sprake geweest van een ‘vrijwillige en weloverwogen’ doodswens. Ook in het tweede geval, een vrouw die al sinds haar veertiende jaar psychiatrisch werd behandeld en wier lijden door de vereiste deskundigen als ‘niet te verhelpen’ was gekenschetst, gebruikte de toetsingscommissie het predicaat ‘zeer zorgvuldig’ –
met de aantekening dat een verzoek om levensbeëindiging
met een bijzonder karakter als deze ‘extra behoedzaamheid’ vergt bij de beoordeling.

RICHTLIJN PALLIATIEVE
SEDATIE: VERBETERING

palliatieve zorg had gevolgd.
Verder menen de Amerikanen dat palliatieve sedatie
niet het werk van één arts
zou moeten zijn, maar van
een multidisciplinair team.

De herziene richtlijn palliatieve sedatie van de artsenorganisatie KNMG besteedt
extra aandacht aan de rol
van verpleegkundigen. In
de oude richtlijn werd gesteld dat de verpleegkundige ‘alvast’ met de palliatieve sedatie zou kunnen beginnen. In acute situaties is
dat nu nog het advies, maar
in andere situaties moet de
verpleegkundige erop staan
dat bij het begin een arts
aanwezig is.
Palliatieve sedatie is het
opzettelijk verlagen van het
bewustzijn van de patiënt in
de laatste levensfase om
het lijden te verlichten. Uit
onderzoek blijkt dat dit ‘slapend sterven’ tegenwoordig
vaker in overleg met de patiënt gebeurt en dat het
aantal verzoeken om euthanasie daardoor iets afneemt. Bovendien gebruiRelevant 2/2009

ken artsen vaker de juiste
medicijnen. Dat is te danken aan de eerste landelijke richtlijn die de artsenorganisatie KNMG ruim twee
jaar geleden uitbracht.
De Nijmeegse onderzoeker
Jeroen Hasselaar schreef
daarover in het Amerikaanse tijdschrift Archives of Internal Medicine. Hij vergeleek de praktijk van palliatieve sedatie van 2003 met
die van 2007 – na publicatie van de eerste landelijke
richtlijn – en constateerde
een aanzienlijke verbetering, vooral wat betreft het
gebruik van morfine. Dat
daalde flink, onder invloed
van de nieuwe richtlijn.
Twee Amerikaanse wetenschappers lieten zich in het
tijdschrift evenwel kritisch
uit over de Nederlandse
praktijk, omdat van de artsen die in het onderzoek
voorkomen minder dan de
helft een speciale cursus

Op www.waardigsterven.nl staat een complete beschrijving van de casussen.

BELGISCH DEBAT OVER
EUTHANASIE EN
ORGAANDONATIE
Kan orgaandonatie van invloed zijn bij een verzoek
om euthanasie? De vraag
drong zich op in de Belgische actualiteitenrubriek
Terzake, begin april. De televisie-uitzending ging over
de 42-jarige Diane die een
paar jaar geleden, na een

hersenbloeding waardoor
ze zwaar gehandicapt was
geraakt, had gevraagd om
euthanasie. Bij het verzoek
uitte ze de wens om organen te doneren; na haar
zelfgekozen dood zijn vijf
ernstig zieke kinderen geholpen.
Twee van de bij de zaak betrokken artsen vertelden in
de uitzending over hun beweegredenen. De kwestie
was lange tijd stilgehouden,
verklaarden zij, om te voorkomen dat de ontvangers
van de organen zouden ontdekken wat de achtergrond
van de donor was geweest.
De artsen benadrukten dat
de orgaandonatie niet had
meegewogen in het besluit
om op het verzoek van Diane in te gaan. De uitzending
riep veel vragen op en betrokken artsen pleitten voor
een maatschappelijk debat
over euthanasie en orgaandonatie.

KORT

BEHANDELVERBOD GENEGEERD;
NVVE SCHAKELT ADVOCAAT IN

DERRICKS DOOD
De dood van de Duitse acteur Horst Tappert haalde
alle kranten. De man die 24
jaar lang ‘inspecteur Derrick’ speelde, stierf eind vorig jaar op 85-jarige leeftijd.
Hij leed aan suikerziekte en
kanker. In Duitsland ontstond beroering toen de
kranten schreven dat er
sprake was van euthanasie.
Ook de Telegraaf kopte
‘Euthanasie Derrick-acteur’.
Maar in werkelijkheid was
Tappert, na overlegging van
zijn wilsverklaring, door de
artsen van het infuus en de
beademing afgehaald.

WET IN LUXEMBURG
Luxemburg is, na België en
Nederland, het derde land
in de Europese Unie waar
euthanasie is toegestaan
onder bepaalde voorwaarden. Nadat een korte constitutionele crisis in Luxemburg was afgewenteld door
de macht van de groothertog te beperken, kon het
parlement in maart de wet
goedkeuren. Deze bepaalt
dat terminaal zieken hun
leven kunnen laten beëindigen na toestemming van
minimaal twee artsen en
een speciale commissie
van deskundigen.

ITALIË: OPSCHUDDING
NA DOOD VAN ELUANA
De dood van de 38-jarige
comapatiënte Eluana Englaro heeft in Italië voor
grote beroering gezorgd.
Voordat zij op maandag 9
februari stierf, probeerde
de Italiaanse regering nog
via een noodwet te verhinderen dat haar voedsel en
vocht werden onthouden.
Premier Silvio Berlusconi
schreef naderhand dat de

vrouw ‘was vermoord’.
Englaro had zeventien jaar
in coma gelegen na een
zwaar auto-ongeluk. Jarenlang voerde haar vader
strijd voor stopzetting van
de kunstmatige voeding; hij
werd dit jaar door een rechter in het gelijk gesteld.

ARRESTATIES IN GEORGIA
NA UNDERCOVER-OPERATIE
In de Amerikaanse staat
Georgia zijn in februari vier
leden gearresteerd van het
Final Exit Network, nadat een
undercover-agent zich had
voorgedaan als iemand met
kanker die een eind aan zijn
leven wilde maken. Sinds
2004 zou het netwerk een
kleine tweehonderd keer
hulp bij zelfdoding hebben
verleend met behulp van heliumgas. In de meeste Amerikaanse staten, afgezien
van Oregon en Washington,
is hulp bij zelfdoding strikt
verboden. Het Final Exit Network wordt in lokale media
omschreven als ‘samenzwe-

Eind vorig jaar kreeg de telefoondienst van de NVVE een
familielid van een van de leden aan de lijn. Haar neef had
zichzelf een overdosis medicijnen toegediend om een eind
aan zijn leven te maken, maar hij werd te vroeg gevonden en
was naar het ziekenhuis gebracht. Ondanks de aanwezigheid
van duidelijke wilsverklaringen waren artsen begonnen met
behandelingen. Nadat was vastgesteld dat inderdaad sprake
was van het negeren van een behandelverbod, schakelde de
NVVE een advocaat in die tot laat in de avond telefonisch
overleg had met het ziekenhuis en de familie. Maar dat
leidde niet tot stopzetting van de behandelingen. Daarop
werd de volgende dag een bijeenkomst belegd met familie,
de advocaat, vertegenwoordigers van het ziekenhuis en de
directeur van de NVVE.
Het bleek dat de artsen hun twijfels hadden over de intenties
van de man en met name over het beeld dat hij had van zijn
eigen lichamelijke toestand. Uiteindelijk werd besloten een
afwachtend beleid te voeren en het te accepteren als de
toestand verder zou achteruitgaan. Alle betrokkenen hadden
daar vrede mee; een juridische procedure was niet nodig. De
toestand van de man is in de dagen daarna verslechterd en
hij stierf uiteindelijk aan de overdosis die hij zichzelf had
toegediend.

ring’. De beweging oogst extra veel kritiek, ook uit meer
liberale kringen, omdat er
meestal geen deskundige
medici bij betrokken zijn.
Op de aantijging dat hij en
zijn medewerkers bij de levensbeëindiging de stervende in bedwang houden, stel-

de oprichter Ted Goodwin
dat de betrokkenen geen lijden wordt aangedaan.
Voorstanders van de ‘rightto-die-movement’ in de VS
vrezen dat de arrestaties de
discussie over hulp bij zelfdoding nadelig zullen beïnvloeden.

REANIMATIE IS EEN SOORT BEZWERING
Wat is de zin van reanimatie als er zo weinig levens
door worden gered? Antwoord: onder meer het geruststellen van toeschouwers. Hugo van der Wedden schreef
er een bachelor-scriptie over.
Toen sociologiestudent Hugo
van der Wedden nog verpleegkundige was, zag hij
tientallen pogingen tot reanimatie. Hij kende daardoor de zwaarte van het
werk. Van tevoren weten
verpleegkundigen immers
dat de kans van slagen erg
klein is – amper 14 procent
– en dat de schade vaak
groot is. In zijn bachelorscriptie Reanimatie. Een
sociologische analyse van

een modern ritueel legt Van
der Wedden uit dat een mislukte poging om iemands leven te redden in elk geval
uitstel biedt. Als op straat iemand onwel wordt en sterft,
is dat voor de omstanders
moeilijk verteerbaar.
Als ambulancemedewerkers
iemand reanimeert en meeneemt, ontstaat het idee dat
een leven is gered. Reanimatie wordt daarmee een soort
bezwering; het biedt publiek
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én direct-betrokkenen een
manier om zich een houding
te geven en zich minder snel
schuldig te voelen. ‘Er is alles aan gedaan’, denkt men.

(Advertenties)

Presentatiedienst
De NVVE is op zoek naar vrijwillige medewerkers voor
de Presentatiedienst in de regio’s

Groningen, Friesland, Zuid-Holland
Noord-Brabant en Utrecht
Zij geven lezingen, presentaties en/of gastlessen aan
belangstellenden en beroepsgroepen. Ook staat een
aantal medewerkers met de NVVE-stand op beurzen,
events en symposia om voorlichting te geven.
Wij vragen:
• enthousiasme voor de NVVE-onderwerpen
• goede presentatie- en spreekvaardigheid
• flexibele tijdinvestering
• beschikking over een auto
Wij bieden:
• training en begeleiding
• deskundigheidsbevordering
• reis- en onkostenvergoeding
Informatie: Karina Scheirlinck,
coördinator Presentatiedienst,
via 020 - 530 49 77. Uw sollicitatie
met motivatie en CV kunt u richten
aan: NVVE, t.a.v. K. Scheirlinck
Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam.

Steunfonds Humanisme

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

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

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

m v pc/woonplaats
telefoon

Stuur de bon in een envelop zonder postzegel naar: Steunfonds Humanisme, Antwoordnummer 10938, 1000 RA Amsterdam
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Proefschrift toont gebrekkige kennis van wet- en regelgeving aan

HOE VER GAAT DE VERPLEGING?

Gezondheidswetenschapper Ada van Bruchem-van de
Scheur promoveerde in januari 2009 aan de Universiteit
Maastricht op de rol van verpleegkundigen bij medische
beslissingen rond het levenseinde. Haar proefschrift is gebaseerd op een onderzoeksrapport van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport van november 2004.
Aanleiding vormde de eerdere discussie of verpleegkundigen zitting moesten krijgen in de regionale toetsingscommissies euthanasie.
Het was niet de eerste keer dat Van Bruchem zich in het
onderwerp verdiepte. Tijdens haar studie verplegingswetenschappen in Maastricht draaide ze als wijkverpleegkundige vaak avonddienst. ‘Het was niet uitzonderlijk dat ik op
de stoep stond om zorg te verlenen en dat de patiënt al
was overleden als gevolg van euthanasie. Of ik kwam bij
een patiënt die meldde “morgen gaat het gebeuren, dan
zien we elkaar niet meer”. Er werd tussen verpleegkundigen en artsen niet of gebrekkig gecommuniceerd.’
Wisselen
Voor haar afstudeerscriptie van 1997 interviewde ze twintig
verpleegkundigen die betrokken waren geweest bij euthanasie; in 2000 kon ze beginnen aan het grootschalige onderzoek voor het ministerie. Ze vertelt: ‘In tegenstelling tot wat
voorheen werd aangenomen, is de verpleegkundige in de
meeste gevallen niet de eerste bij wie de patiënt het onderwerp euthanasie aansnijdt. Patiënten weten dat de arts degene is die de euthanasie moet uitvoeren. En tegenwoordig
werken heel veel verpleegkundigen parttime; als de mensen aan je bed steeds wisselen, is het niet eenvoudig een
vertrouwensrelatie op te bouwen. Zo’n relatie is nodig om
over zo’n gevoelig onderwerp een gesprek te beginnen.’
Haar proefschrift toont grote verschillen aan in het besluitvormingsproces over euthanasie. In zieken- en verpleeghuizen spelen in ongeveer 80 procent van de gevallen verpleegkundigen een rol in het besluitvormingsproces, in de thuiszorg minder dan de helft (41,2 procent). ‘Instellingen hebben de overlegstructuren meer geformaliseerd; in de thuiszorg, vooral grootschalige organisaties, hebben verpleegkundigen en huisartsen nauwelijks contact. Soms kiest de
patiënt ervoor de verpleegkundige er niet bij te betrekken.’
(Overigens gebeurt euthanasie in de meeste gevallen thuis.)
Van Bruchem meent dat de verpleegkundige nauwer bij de
besluitvorming betrokken zou moeten zijn. ‘De verpleegkundige kan belangrijke informatie verstrekken over bijvoorbeeld
de vrijwilligheid en de duurzaamheid van het verzoek. Verpleegkundigen brengen meer tijd door met patiënten dan artsen. Ze ontmoeten familieleden en ze kunnen lichamelijke,
psychische, sociale of spirituele hulpvragen herkennen die
soms achter een verzoek om euthanasie schuilgaan.’

Peter de Wit

De wet is glashelder: alleen artsen mogen euthanasie toepassen. Maar in 12,2 procent van de gevallen dient een
verpleegkundige de dodelijke middelen toe. Niet alle verpleegkundigen weten dat ze daarmee een strafbaar feit
plegen. Een promovenda in Maastricht onderzocht hun rol.
door Leo van Enthoven

Een belangrijke constatering uit het proefschrift is het gebrek
aan kennis over wet- en regelgeving. Een aantal verpleegkundigen overtreedt door het toedienen van euthanatica bewust
of onbewust de wet. Een ander voorbeeld: ‘Als een arts had
besloten het verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding in
te willigen, dan gaf een aantal verpleegkundigen aan daarachter te staan omdat de patiënt er recht op had. Maar patiënten
hébben geen recht op euthanasie en artsen hébben niet de
plicht om euthanasie toe te passen.’
Scholing
Of hbo-instellingen structureel lesgeven over de positie van
verpleegkundigen bij levensbeëindigend handelen, daar is
de promovenda niet gerust op en ze herhaalt haar pleidooi
voor betere scholing en nascholing. In 2006 werd aan twintig ziekenhuizen een scholingscursus aangeboden: slechts
één ziekenhuis nam deel.
Eén van de resultaten uit het onderzoeksrapport die Van
Bruchem niet heeft kunnen verwerken, is de rol van verpleegkundigen met gewetensbezwaren. Aan het onderzoek
namen 118 verpleegkundigen met gewetensbezwaren deel
(12,6 procent van 939), vrijwel allemaal uit geloofsovertuiging. Van Bruchem: ‘Als verpleegkundige zou ik mij ook bij
die groep scharen. Als wetenschapper laat ik die mening
los, want de enig correcte benadering is het redeneren op
basis van feiten en argumenten.’
De wetenschapster kan zich voorstellen dat een gewetensbezwaarde niet bij de uitvoering wil zijn. ‘Maar ik bepleit dat
zo’n verpleegkundige wél deelneemt aan het besluitvormingsproces. Meningen verschillen nu eenmaal, ook op de
werkvloer. Trek je als verpleegkundige met gewetensbezwaren niet op álle fronten terug. Het gaat te ver om een
patiënt dan niet te willen verplegen. Verplegen is immers
de kern van het beroep.’ n
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WALBURG DE JONG 
voorlichter NVVE

HOGE OPKOMST
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Op 7 april ging de NVVE-karavaan voor een regiobijeenkomst naar Papendrecht. Zo’n tachtig mensen hadden zich voor de middag aangemeld en voor
de avond ongeveer veertig. Normaal gesproken komen er minder mensen dan
zich hebben aangemeld. Zo niet in Papendrecht: het waren er meer! Dat zou
best eens te maken kunnen hebben met het onderwerp. Het was de eerste
regiobijeenkomst die in het teken stond van dementie en het zelfgewilde levenseinde.
We weten dat voor veel leden dement worden een schrikbeeld is. Sommigen
hebben het met hun ouders of broers en zusters meegemaakt. Anderen omdat zij in verpleeghuizen komen en zien hoe mensen zijn, in een gevorderd
stadium van dementie. Met veel aandacht werd dan ook geluisterd naar de
eventuele mogelijkheden van hulp bij zelfdoding door een arts bij beginnende
dementie en wat iemand zelf kan doen om de kans op hulp groter te maken.
Het is niet gemakkelijk, maar zeker niet onmogelijk. In de nieuwe brochure
Dementie en het zelfgewilde levenseinde is hierover meer te lezen.
Toch zijn er veel mensen die nu juist in een iets later stadium van dementie
euthanasie zouden willen. Zij zijn dan echter wilsonbekwaam en op dit moment laat de praktijk zien dat een arts altijd wil communiceren met de patiënt
om zich te overtuigen van de ondraaglijkheid van het lijden. Maar communicatie behoort in die fase niet meer tot de mogelijkheden. De nieuwe clausule
dementie die de NVVE heeft toegevoegd aan haar schriftelijk euthanasieverzoek, kan wellicht op een bepaald moment de helpende hand bieden.
Niemand weet wanneer het omslagpunt van wilsbekwaam naar wilsonbekwaam plaatsvindt. In deze clausule kunt u in uw eigen woorden omschrijven
wat voor u verlies van persoonlijke waardigheid betekent. Als u dan ook nog
uitgebreid met de arts heeft gesproken over uw wensen en er ligt een duidelijke clausule, dan kan het zijn dat de arts bereid is tot hulp in een later stadium dan nu het geval zou zijn. We hebben het niet over mensen die al vergevorderd dement zijn, maar over degenen die net hun wilsbekwaamheid hebben verloren. Door de uitgebreide gesprekken, het schriftelijke euthanasieverzoek en de clausule dementie zou de arts de overtuiging kunnen hebben
dat er op dat moment sprake is van ondraaglijk lijden en daardoor voldoende
grond kunnen hebben om tot levensbeëindiging over te gaan.
Daarnaast is er gesproken over het belang van het behandelverbod bij gevorderde dementie. In deze verklaring verbiedt u uw behandelend arts(en) alle
verdere medische behandeling. (Natuurlijk wenst u wel dat ongemakken zoals pijn, jeuk, benauwdheid en onrust bestreden worden.) De arts dient zich
aan dit behandelverbod te houden. Uw gevolmachtigde kan daarbij een belangrijke rol spelen door de arts en andere hulpverleners te wijzen op deze
wilsverklaring.
Er komen nog acht regiobijeenkomsten waar het thema dementie centraal
staat. We houden rekening met een hoge opkomst!
Voor meer informatie over de brochure en clausule: zie de adresdrager en
pag. 10 en 27.
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Tirannie der gelovigen
Maarten van Rossem (Relevant nr. 1,
2009) zegt dat wat hem betreft alle geloven even belachelijk zijn. Wat ik constateer, is dat de mens geneigd is subjectief te oordelen. Hij past zijn
persoonlijke norm toe op een ander en
veroordeelt wie niet aan die norm voldoet. Bij zorgverleners (eerste hulp,
verpleeghuizen, artsen en zelfs psychiaters) en gelovigen uit zich dit onder
andere in het in leven willen houden
van een ander, ook al geeft deze te
kennen dat niet te willen.
In een democratische maatschappij dient ruimte te
zijn voor coëxistentie met wederzijds
respect en begrip.
Ik respecteer de
levensvisie van gelovigen, van mij
Maarten van Rossem
hoopt om te vallen
hoeven zij geen
bij de finish
abortus, euthanasie, hulp bij zelfdoding, homofilie of
het winkelen op zondag toe te staan.
Maar andersdenkenden mogen niet in
hun vrijheid gefrustreerd worden door
de tirannie van de gelovigen. Is tirannie
te sterk uitgedrukt? Men stelle zich
voor hoe het zou zijn als een gelovige
groep het onbeperkt voor het zeggen
had. Met name het verbod op de beschikbaarheid van de ‘pil van Drion’,
euthanasie en humane hulp bij een
weloverwogen en verantwoord zelfgewild levenseinde ervaar ik, als 78-jarige, als feitelijke vrijheidsberoving.
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• Wie heeft de mond vol over voltooid leven?
• De volle, ambitieuze agenda van de NVVE

• Onderzoek: het ene lijden is het andere niet

E. Lumkeman, Albir (Spanje)

Geheel nieuwe levenservaring
Hans van Dam omschrijft treffend juist
het probleem van ouderen die klaar
zijn met het leven maar wie de mogelijkheid ontzegd wordt om er zelf een
eind aan te maken (Relevant nr. 1,
2009, pag. 8-9). Ik spreek uit ervaring.
Mijn moeder (79) en mijn ex-echtgenoot (77) hebben beiden die stap gedaan toen hun onthechting onverdraaglijk werd. Ik had er, hoe droevig ook,
alle begrip voor. Zij konden het doen
dankzij de recepten die begripvolle artsen hun gaven.
Niet iedereen heeft die kans. In mijn
kennissenkring (75-plussers) wordt er
veel over gesproken, niet zelden met
wanhoop dan wel verbittering. De hoge

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

ouderdom met al zijn lasten is een geheel nieuwe levenservaring. De leeftijdscategorie waartoe politici behoren,
kent die ervaring niet. Zij kunnen daarover dan ook niet oordelen, mogen dat
ook niet, hoe competent ze verder ook
zijn. Er wordt veel gesproken over de
kloof tussen de gewone mensen en de
politiek. Hier zien we hoe de politiek
daar zelf medeschuldig aan is.
Een van mijn vriendinnen (79) zei me
dat als het voor haar genoeg is, zij de
zee in zal lopen. Het betreft hier een
verstandige, evenwichtige vrouw, moeder, grootmoeder, die banen op hoog
niveau heeft gehad. Is dat nu echt wat
we willen in Nederland – het land dat
mensenrechten zo hoog in het vaandel
draagt? Op een waardige wijze te mogen sterven als je zelf vindt dat je aan
het eind staat: is dat dan geen mensenrecht?
An Salomonson, Den Haag

Geen moraalridder
Uw redactioneel over de maatschappelijke acceptatie van euthanasie (Relevant, nr. 1, 2009) heeft als kop:
‘Achterhoedegevecht’ Ik hoop dat die
kop juist is, maar ik moet het nog
zien. U heeft het over ‘een handvol religieuze moraalridders’ die nog tegenspartelt. Hoewel ik denk dat u ‘moraal’ hier ironisch bedoelt, vind ik dat
we duidelijk moeten zijn. Als je anderen wilt verbieden bij ondraaglijk lijden
euthanasie te (laten) plegen, ben je
immoreel bezig. Je laat anderen (langer) lijden; je bent dus juist géén moraalridder.
Sam van der Zee, Middelburg

‘Hulpverleners’
Als ik berichten las over psychiatrische instellingen en aanverwante organisaties bekroop mij altijd een gevoel van: je zal er maar in terechtkomen!
Na het lezen van het relaas van de
arme mijnheer X (Relevant nr. 1,
2009, pag. 10-11), denk ik: zie je wel!
Vaak kreeg ik als verwijt er niets van
te weten en alleen maar negatief te
reageren, of: ‘Die mensen zijn professioneel geschoold; zij weten wel wat
zij moeten doen!’ Dat zal zo zijn, maar
het gaat vaak genoeg mis. Ik hoop dat
mijnheer X een advocaat in de arm
neemt die voor hem zijn gram haalt.
Het is toch schandelijk dat je niet
meer mag uiten wat je wil alleen om-

dat je oud bent? Wat denken die ‘hulpverleners’ wel? En hem ook nog op de
gesloten afdeling onderbrengen: niet
te geloven! Gelukkig was er iemand
met een normaal verstand die hielp.
Deze advocaat en de rechter bij wie hij
terecht kwam, hebben een pluim verdiend. Ik wens mijnheer X heel veel
sterkte toe.
Christa Looienga, Weidum

Drempel
Mevrouw Walburg de Jong (Relevant nr.
1, 2009, pag. 18) belicht voor mij een
nieuw onderscheid dat moet worden
toegepast bij een door een arts verstrekt dodelijk drankje. Het is deze
maand tien jaar geleden dat ik met
onze huisarts getuige was van het op
die wijze sterven van mijn partner. Wij
alledrie waren ervan overtuigd dat we
bezig waren met euthanasie. Nu ik
lees dat ik eigenlijk getuige was van
hulp bij zelfdoding – immers, mijn partner heeft het drankje heel bewust aangenomen en zelfstandig opgedronken
– schrik ik toch wel, temeer omdat ik
dit onderscheid tussen drankje en injectie of infuus nooit eerder ben tegengekomen. Ik denk dat hiermee nodeloos een drempel wordt verhoogd
voor mensen die heel bewust willen
meewerken aan hun overlijdensproces. Zij delen de verantwoordelijkheid
met hun begeleidende arts en
de apotheker
die het dodelijke middel heeft
samengesteld.
Dat mag toch
best euthanasie
genoemd blijven
worden? Voor vele (ex-)gelovigen zal
zelfdoding taboe blijven, terwijl euthanasie nog net wél aanvaardbaar is.
B. Reintjes, Zaanstad

Smokkelen
In een warrig artikel onder de kop ‘Euthanasie bij baby?’ bevordert Walburg
de Jong (Relevant nr. 1, 2009) precies
díe verwarring die zij meent te bestrijden.
Ongemerkt probeert ze de notie van
zelfgekozenheid het begrip ‘euthanasie’ binnen te smokkelen door net te
doen alsof die vrijwilligheid altijd al een
volmaakte vanzelfsprekendheid was;
ze laat vermelding daarvan dan ook
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consequent achterwege. Daarnaast is
ze zozeer gefocust op de verschillen
tussen euthanasie en hulp bij zelfdoding (en het staken van behandeling),
dat ze de overeenkomsten uit het oog
verliest.
Wel geeft ze een heldere beschrijving van de gang van zaken bij zelfgekozen euthanasie en hulp bij gekozen
zelfdoding. Het verschil blijkt slechts
het onderscheid tussen toedienen en
overhandigen te zijn. Het eerste is ‘medisch handelen’ en heeft daardoor andere juridische implicaties. Jammer
genoeg lijkt ze zelf de minimaliteit van
dat verschil niet in te zien.
Het woord ‘euthanasie’ is samengesteld uit twee delen die respectievelijk
‘goed, edel’ en ‘dood’ betekenen. De
praktische betekenis is simpelweg
‘zachte dood’, weliswaar met de implicatie van menselijk ingrijpen, maar van
zelfgekozenheid is geen sprake. Het
minieme verschil in praktisch handelen
mag dan juridisch van groot belang zijn,
het verandert niets aan de betekenis
van het woord ‘euthanasie’. Ook het
verlenen van hulp bij gekozen zelfdoding zou dus correct worden beschreven met ‘euthanaseren’ en ook een
baby kan wel degelijk een ‘zachte dood’
door menselijk ingrijpen worden gegund.
Goedbedoelde smokkelpogingen als
deze zullen voor binnenlands gebruik
misschien succes kunnen hebben,
maar zullen de communicatie hierover
met het buitenland – toch al niet gemakkelijk – vrijwel onmogelijk maken.
Om tot slot nogmaals WdJ te citeren:
‘Het zou prettig zijn als er in het algemeen wat zorgvuldiger met deze begrippen wordt omgegaan.’ Nou en of,
in de eerste plaats door voorlichters
van de NVVE. Die moeten vooral bereid
zijn om tot het einde hunner dagen
consequent het aspect van zelfgekozenheid aan het begrip ‘euthanasie’ te
blijven verbinden. Wanneer ze dat bedoelen.
Fred van Hessen, Groningen
Naschrift redactie: Juist om duidelijkheid te
scheppen (ook broodnodig voor het buitenland) hanteren we in Nederland de definitie
die in 1985 is opgesteld door de Staatscommissie Euthanasie. Deze luidt als volgt:
‘Euthanasie is het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een ander dan de
betrokkene op diens verzoek.’
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Nieuwe voorzitter Rob van der Heijden:

‘DE NVVE IS IN DEZE TIJD ONMISBAAR’
De NVVE heeft al heel veel bereikt, ook op het gebied van wetgeving.
Nieuwe doelgroepen zijn dementen, psychiatrische patiënten, mensen die
klaar zijn met leven. ‘Voor hen valt nog veel te doen’, zei Rob van
der Heijden, de nieuwe voorzitter van de NVVE.
Op de Algemene Ledenvergadering op
25 april werd de nieuwe NVVE-voorzitter gekozen, M.R. (Rob) van der
Heijden. Als afgestudeerd bedrijfskundige stapte hij jaren geleden in een
familiebedrijf in de schoenindustrie.
Vanaf 1976 is hij politiek actief.
Hij werd burgemeester van Leens in
Groningen in 1982 en was daarna,
van 1988 tot 2007, burgemeester
van Zandvoort. Verder was hij voorzitter van ouderenorganisatie Anbo en
van het orgaan dat de verdeling van
Joodse tegoeden uit de Tweede
Wereldoorlog regelde. Op dit moment
is hij bestuursvoorzitter van het Instituut Asbestslachtoffers en van Habitat for Humanity dat zich inzet voor
huizenbouw in ontwikkelingslanden.
Van der Heijden is sinds een aantal
jaren lid van de NVVE en hij stelde zich

kandidaat om Eugène Sutorius als
voorzitter op te volgen. Over de nabije
toekomst zei Van der Heijden: ‘We zullen alle zeilen moeten bijzetten om de
maatschappij in brede zin en de
politiek in het bijzonder te bewegen
om voor de nieuwe doelgroepen aanvaardbare regelingen te treffen.
De samenleving moet zorgvuldig ruimte bieden aan hen die hun eigen leven
wensen te beëindigen. Het gaat om de
kwaliteit van leven, om de kwaliteit
van sterven én om de kwaliteit van
wetgeving.’
‘De NVVE mag niet ontevreden zijn
met de behaalde resultaten. De komende jaren gaan we ons op dezelfde
wijze voluit inzetten om andere doelstellingen te bereiken. In ons huidige
tijdsgewricht blijft de NVVE onmisbaar.’

Rob van der Heijden

Andere benoemingen
De Algemene Ledenvergadering benoemde voorts mevrouw drs. A.H.B.M.
van den Wildenberg tot penningmeester, als opvolger van ir. W. Beekman,
en dr. D.J.B. Ringoir die als bestuurslid prof.dr. C. Jonker opvolgt. Mevrouw
Van den Wildenberg is specialist
ouderengeneeskunde; de heer Ringoir
was eerst verpleeghuisarts en later
inspecteur voor de gezondheidszorg.

Stichting Alzheimer Nederland informeert en helpt

Gespitst op vroegdiagnostiek
In Nederland lijden zo’n 230.000
mensen aan dementie. Van alle
80plussers heeft 20 procent kans
op ernstige vormen van de aandoening. De Stichting Alzheimer
Nederland streeft naar kwaliteit
van leven en verwijst ook mensen
door naar de NVVE.

20

De ziekte van Alzheimer slaat op
allerlei leeftijden toe, zei Herman
Post, hoofd hulp en informatie van
de Stichting Alzheimer Nederland.
Circa 12.000 relatief jonge mensen, dat wil zeggen vanaf 35 jaar,
hebben de ziekte. Op de Algemene
Ledenvergadering van de NVVE
vertelde Post dat hij er voor het
eerst mee in aanraking kwam toen
hij 7 jaar was. Zijn opa leed eraan.
Een jaar of vijftien later zei zijn vader: ‘Herman, als het met mij zover
Relevant 2/2009

is, schiet je me maar dood.
’Herman Post noemde een aantal
cijfers:
• 56 procent vindt leven niet 		
meer de moeite waard bij totale
afhankelijkheid door dementie.
• 30 procent vindt datzelfde, óók
als er goede zorg is.
• 54 procent van de echtgenoten
en 53 procent van de kinderen
schaamt zich over het gedrag
van een demente persoon.
‘Geen hard standpunt’
De stichting, die 25 jaar bestaat,
beschouwt zichzelf als hét gezondheidsfonds en dé patiëntenorganisatie voor mensen met dementie
en hun naaste omgeving. ‘Wij
staan voor een betere kwaliteit van
leven voor mensen met dementie.’
De organisatie streeft goede voor-

lichting na, doet aan belangenbehartiging, verleent ondersteuning
en coördineert wetenschappelijk
onderzoek bij vier alzheimercentra. De stichting is interlevensbeschouwelijk en verwijst mensen
met vragen over het zelfgewenste
levenseinde naar de NVVE. Zelf
heeft de stichting ‘geen hard standpunt’ voor of tegen euthanasie.
Nederland telt 164 alzheimercafés, ontmoetingsplekken waar
mensen steun bij elkaar vinden, ervaringen uitwisselen en discussies
voeren. Het landelijk bureau in
Bunnik telt 54 medewerkers. Er
zijn 52 regionale afdelingen met
1.700 medewerkers. Jaarlijks gaan
27.000 collectanten op pad. Post
brak een lans voor de vroegdiagnostiek, want ‘hoe eerder je
het weet, hoe beter’.

Teksten: Leo Enthoven
Foto’s: Christiaan Krouwels/De Beeldredaktie
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DICK SWAAB: ‘DEMENTIE KAN HEEL SNEL GAAN’
‘Dementie is vervroegde, versnelde
veroudering van de hersenen’, zei
hoogleraar neurobiologie Dick Swaab
in het middagprogramma van de
Algemene Ledenvergadering, na de
presentatie van Govert van Eerde
(zie ook pag. 12).
Dick Swaab lichtte de fasen toe die
hij onderscheidt bij dementie. Het
tempo en de ontwikkeling ervan zijn
persoonsgebonden. In fase 1 is er
nog geen sprake van dementie. Dat
is de fase, zei Swaab, ‘waarin u hopelijk allemaal nog heel lang zult verblijven.’ In fase 2 is het dementieproces
begonnen, maar de patiënt en zijn
omgeving hebben (nog) niets in de
gaten. Alleen onder een microscoop
is te zien dat de hersenen aangetast
raken.
In fase 3 treden geheugenstoornissen
op. De diagnose is mogelijk, maar ondanks goede bedoelingen, aldus
Swaab, kunnen huisartsen de ziekte
van Alzheimer niet in een vroeg stadium vaststellen. Geheugenpoliklinieken beheersen de vroegdiagnostiek
wel – via een hersenscan en een
hersenvochtpunctie. Professor Swaab:
‘Die geven een behoorlijke zekerheid.’
In fase 4 vordert de dementie en
breekt de tijdzone aan waarbinnen

hulp bij zelfdoding volgens de regels
mogelijk is. Het is de fase om hulp te
zoeken. Het is ook het moment dat
de patiënt nog goed met de huisarts
kan overleggen over eventuele hulp
bij zelfdoding. ‘Dat is een proces van
aftasten, zoeken naar het juiste moment. Het gaat om persoonlijke afwegingen, ook voor de arts. Die heeft
tijd nodig om ernaartoe te groeien.
Als de arts andere ideeën heeft, kan
de patiënt nog een andere huisarts
kiezen.’
Hersendood
In fase 5 is de patiënt wilsonbekwaam; er is sprake van gevorderde
dementie. En dan breekt fase 6 aan,
waarin de patiënt in vegetatieve
toestand verkeert en hersendood is.
Dat wil zeggen dat er permanente
afwezigheid van bewustzijn is van
zichzelf en van de omgeving. Swaab:
‘De “klassieke euthanasie” is in dit
stadium mogelijk.’
De tijdsduur van de zes fasen varieert
van persoon tot persoon maar gemiddeld verstrijken tien tot vijftien jaar,
waarin zich geheugenstoornissen
aandienen en later incontinentie,
stoppen met praten en stoppen met
glimlachen tot aan totale bedlegerigheid in foetale houding. Professor
Swaab: ‘Bij veel mensen ouder dan

75 jaar is het ziekteproces aan de
gang zonder dat ze het weten. Velen
worden ‘gered’ door een hartkwaal of
kanker.’
De ziekte van Alzheimer is de meest
voorkomende vorm van dementie,
maar ook bloedingen of infarcten
kunnen het proces in gang zetten,
evenals de ziekten van Parkinson en
Creutzfeldt-Jakob. Ook overmatig
gebruik van alcohol kan leiden tot
bloedinkjes in hersendelen van
belang voor het geheugen. Er kan
sprake zijn van een erfelijke aandoening. ‘En soms gaat het heel snel’,
merkte Swaab op. Het is dus zaak om
niet te wachten met het maken van
afspraken met de huisarts.
Swaab is niet optimistisch dat de
wetenschap op korte termijn een
medicijn tegen dementie zal ontwikkelen. ‘Wetenschappers onderzoeken
welke processen in de hersenen
worden aan- en uitgezet, hoe dat verloopt en welke invloed dementie daarop heeft. Dat gebeurt in een speurtocht naar medicijnen. De eerstkomende tien jaar verwacht ik zo’n
geneesmiddel niet. Misschien komt
er een middel om het proces een
beetje af te remmen.’

De Algemene Ledenvergadering van
de NVVE in Utrecht, zaterdag 25 april 2009

IN BEELD

door Fred Verbakel

Gerard en Grietje: verdriet, ergernis en humor
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In Ik wil de kluts kwijt beschrijft de journalist Gerard van
den Boomen hoe hij bijna dertien jaar voor zijn dementerende vrouw Grietje zorgde. Beiden hadden een euthanasieverklaring. Van den Boomen vertelt heel toegewijd hoe
zij in toenemende mate haar geheugen verloor, vaak viel,
botten brak en andere kwalen kreeg. Soms zei ze dan: ‘Heb
je niet iets om me dood te laten gaan?’ Maar ze verklaarde
ook menigmaal dat ze niet wilde sterven en wel honderd
zou worden. Ze overleed een week na haar 91ste verjaardag op een natuurlijke manier. Ze waren ruim zestig jaar
getrouwd.
Van den Boomen heeft het met humor, met verdriet en een
enkele keer met ergernis over de hoogte- en de dieptepunten van die laatste dertien jaar. Voor haar tachtigste verjaardag schreef hij een boek over Grietjes leven. ‘Nooit heb
ik meer voldoening gehad van een door mij geschreven
boek. Grietje heeft in de elf jaren die ze nog zou leven drie
exemplaren stuk gelezen. Telkens was het nieuw voor haar.
Een keer zei ze tegen me: interessant boek, moet je
ook eens lezen. Ze
was vergeten dat ik
het boek geschreven had.’
Omdat het huishouden voor Grietje er
niet gemakkelijker
op werd, ontwikkelde Gerard zich tot
huisman. Als ze besefte dat haar van
alles ontglipte, werd
ze soms bedroefd,
huilde een beetje
en vroeg of ze soms
gek aan het worden
was. Van den Boomen: ‘Nee, zei ik
dan, helemaal niet,
maar je geheugen
gaat wel achteruit.
Als je ouder wordt, moet je inleveren en we moeten voortaan samen met één geheugen doen. Dat stelde haar dan
weer een beetje op haar gemak. Grietje begon in toenemende mate te vergeten dat ze van alles vergat en ik moest
mezelf toegeven dat ik deze ontwikkeling als een wrange
zegening ervoer.’
Op de vijftigste verjaardag van hun huwelijk gingen ze nog
even kijken bij hun eerste gezamenlijke woning in Hilversum. Later op de dag vroeg Gerard haar of ze nog wist waar
ze geweest waren. Ze zei, heel uitgekookt: ‘We zijn daar op
herhaling geweest.’ Toen hij haar uitlegde op welk soort
herhaling, besefte ze hoe vergeetachtig ze was geworden.
Ze zei: ‘Als het erger wordt, wil ik er een punt achter zetten.’ Het was voor Gerard de eerste keer dat ze wees op de
mogelijkheid van euthanasie. Hij protesteerde en ze draaide bij: ‘Als het van jou niet hoeft, dan misschien toch niet.’
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Later, ze had veel pijn, vroeg ze om een pil om te sterven.
Gerard: ‘Dan kom ik in de gevangenis.’ Haar weerwoord:
‘Maar je hoeft het toch tegen niemand te zeggen?’ Op zijn
tachtigste verjaardag wilde ze weer een dodelijk middel tegen de pijn. Hij liet merken dat hij liever een ander verjaardagscadeau had. Ze kuste hem en zei: ‘Geef me dan maar
iets om dood te gaan als je 81 wordt.’ Een andere keer
vroeg Grietje zich af of ze nog wel leefde. Ze bewoog haar

Samen met één
geheugen doen
handen om het zichzelf te bewijzen. Haar dochter concludeerde verbaasd dat je blijkbaar ook kunt vergeten dat je
leeft. Bij het naar bed gaan vroeg Grietje eens: ‘Waar is die
oude man die hier slaapt?’ Ze bedoelde Gerard, maar ze
hield hem voor een van haar zoons.
De titel van het boek is ontleend aan een jammerklacht van
Grietje. Ze had pijn in haar hoofd. Ze wilde ‘bewusteloos
zijn en uit de tijd’. Ze zei: ‘Het zou me goed doen als je me
een flink pak slaag zou geven, want ik wil de kluts kwijt.’ Ze
beweerde dus niet dat ze de kluts kwijt was, maar juist het
omgekeerde. Ze wilde hem graag kwijt, concludeerde Van
den Boomen.
(Bij dit boek hoort een dvd met een Kruispunt-documentaire
over de schrijver en zijn hulpbehoevende vrouw plus een
vervolg, gemaakt na Grietjes overlijden.)

Gerard van den Boomen • Ik wil de kluts kwijt. + dvd •
Uitgeverij Schuijt & Co/Just Publishers • E 19,95
• ISBN 978 90 77 8957 64

KNMG: nieuwe richtlijn voor palliatieve sedatie
De artenorganisatie KNMG heeft een nieuwe richtlijn uitgebracht over palliatieve sedatie, het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een patiënt in
de laatste levensfase met lijdensverlichting als
doel.
De eerste richtlijn verscheen in 2005; nu er meer
zicht is op de praktijk heeft de KNMG deze op een
aantal punten herzien. Onder andere wat betreft de
vragen: Wat maakt een symptoom onbehandelbaar?
Moet een consultatie toch niet verplicht worden?
Moeten artsen aanwezig zijn bij de aanvang van sedatie? Wat is de taak van verpleegkundigen bij palliatieve sedatie? En wat is de verhouding tot euthanasie?

De volledige tekst staat op http://knmg.artsennet.nl/Diensten/knmgpublicaties.htm
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Regie over je eigen dood
In De paarse panda gaat het
openhartig en soms (wanhopig) vrolijk over het leven
met een ongeneeslijke vorm
van longkanker. Het boek is
verluchtigd met veel foto’s
en citaten van schrijfster en
patiënte Sandra van HekSchatteleijn. De titel slaat
op het vervullen van een van
haar laatste wensen, een
nieuwe Fiat Panda, een
paarse.
Na wat vage klachten en geruststellende woorden van
haar huisarts kwam Sandra
van Hek door te googlen zelf
tot de conclusie dat er meer
met haar aan de hand was.
Misschien had ze wel longkanker. Een langdurig en
vervelend onderzoek bevestigde haar bange vermoedens.
Het past niet bij haar karakter om het leed in stilte te
dragen. Ze begon een website, gaf interviews en ze
genoot van de aandacht en
de vele bezoekjes die ze
kreeg. Ze meldde zich aan
als lid van de NVVE, vulde
de formulieren in en besprak
haar doodswens met haar
arts. Die beloofde haar te
helpen als ze haar lijden uitzichtloos en ondraaglijk zou
vinden. Ze spraken diverse
keren met elkaar. Sandra
van Hek: ‘Je eigen dood regisseren is niet iets wat je
even in vijf minuten overlegt.
Hij heeft me dus nog niet
geholpen, maar gewoon het
feit dat iemand antwoord
kan geven op vragen als:
doet het pijn als ik het zo
doe? Of: hoe lang duurt het
als het anders gebeurt? Tja,

het valt echt nog niet mee
om op een waardige manier
aan je einde te komen.’
Ze heeft haar eigen uitvaart,
ze noemt het haar afscheidsfeestje, al geregeld. Ze
schrijft: ‘Ik ben positief en
optimistisch. Tot het niet
meer leuk is, zeg maar, tot
het pijnlijk lijden, maar dat
kan ook psychisch lijden
zijn. Ik heb dus een grens en
André (haar man, red.) is het
met me eens dat ik die
grens niet over hoef... Wat
voor mij te zijnertijd een opluchting zal zijn, is voor hem
de hel op aarde, denk ik.’
Sandra van Hek-Schatteleijn •
De paarse panda • Te bestellen via www.depaarsepanda.nl
• E 20,- (opbrengst bestemd
voor goede doelen)

Verwijten na zelfdoding
Ik wil naast je liggen en niet
meer wakker worden is een
autobiografische roman.
Liesbeth Jusia doet hierin
verslag van de zelfdoding
van haar vriend Ben. Ze is
vrijwilligster bij Ex6, een
stichting die zich inzet voor
suïcidale mensen. Jusia beschrijft het gevoelsleven van
haar vriend, zoals zij dat invult, en dat van zichzelf. Ze
beeldt zich in dat Ben zich
na zijn dood nog aan haar
manifesteert. Ze ziet hem,
daarbij geholpen door een
training mediamieke ontwikkeling, in allerlei verschijningen. Aan het eind van het
boek zelfs als een poepende
koolmees.
Op de laatste avond van
Bens leven belde ze hem en
gebood hem, wegens haar
bange voorgevoelens, onmiddellijk naar huis te komen. ‘Ik moet nog wat doen’,
zei hij en dat waren zijn laatste woorden. Hij verdronk
zich, na gebruik van drank
en drugs, in de Maarsseveense Plassen.
Liesbeth Jusia heeft het in

haar boek stelselmatig over
zelfmóórd. Ze vindt suïcide
of zelfdoding te vriendelijke
bewoordingen. Moord klinkt
agressiever en veronderstelt
een vooropgezet doel. ‘Jij
bent met voorbedachten
rade een plas ingelopen’,
schrijft ze. Ze verwijst naar
een boek van Joost Zwagerman die zich afvraagt of nabestaanden de zelfmoordenaar een verwijt mogen maken. Liesbeth Jusia: ‘Ik zal er
niet omheen draaien, ik verwijt je veel en scheld je bij
tijd en wijle helemaal verrot.’
Ben had een leven van frustraties achter de rug. Hij was
een gevoelig en kwetsbaar
mens, was als jongeman
misbruikt, had zich geprosti-

tueerd, was gescheiden,
had conflicten op zijn werk
en was verslaafd. Psychiatrische behandelingen leidden tot niets. Hij deed eerder, op een gebrekkige manier, pogingen een eind aan
zijn leven te maken.
Liesbeth vroeg hem in een
bui van woede en verdriet
wat hij wilde: dood of blijven
leven. ‘Want als je dood wilt,
gaan we het op een andere
manier doen. Dan regelen
we euthanasie, waar dan ook
ter wereld.’ Beiden schrokken van die woorden en hadden het er nooit meer over.
Jusia komt tot de conclusie
dat Bens zelfdoding onvermijdelijk was. ‘Je wilde een
ander leven, een leven zonder pijn. Een leven zonder
schuld en schaamte en zonder het gevoel dat je eeuwig
boete moest doen.’
L. Jusia • Ik wil naast je liggen
en niet meer wakker worden
• Uitgeverij Gopher • E 15,• ISBN 978 90 517 96292

Bent u een verwoed lezer en mediavorser? Schrijft u
graag? De redactie van Relevant zoekt een enthousiaste

Recensent
die voor de pagina’s In Beeld vier keer per jaar
besprekingen maakt van boeken, films en websites.
Wij vragen:
• journalistieke achtergrond
• a ffiniteit met de uitgangspunten en doelstellingen
van de NVVE
Wij bieden:
• een enthousiaste redactie
• redelijk honorarium
• reis- en onkostenvergoeding
Voor informatie kunt u contact opnemen
met Ronald van Rheenen, bladmanager
Relevant, tel. 020 - 530 49 72. Uw
sollicitatie met motivatie en CV kunt u
richten aan: Redactie Relevant, t.a.v.
R. van Rheenen, Postbus 75331,
1070 AH Amsterdam of mailen naar
redactie@nvve.nl.
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Minisymposium Humanistisch Verbond en NVVE

HELDERHEID EN OPENHEID OVER DOODSWENS IN DE PSYCHIATRIE 
Psychiaters en geestelijk verzorgers beter informeren
en opleiden, meer voorlichting geven aan artsen en burgers en het zelfbeschikkingsrecht van het individu centraal stellen. Dat waren aanbevelingen tijdens het minisymposium in Haarlem over het gebrek aan hulp aan
chronisch psychiatrische patiënten met een doodswens.
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De bijeenkomst op 24 maart was georganiseerd door de
afdeling Haarlemmerland van het Humanistisch Verbond
en de NVVE. Hans van Dam opende met een overzicht van
de problematiek én de constatering dat de wet wel degelijk
hulp bij zelfdoding toestaat bij mensen met een psychiatrische aandoening. Waarom krijgen chronisch psychiatrisch
patiënten dan zelden stervenshulp van hun arts? En waarom is de doodswens zo moeilijk bespreekbaar?
Daarop gingen panelleden Rein Zunderdorp (voorzitter
Humanistisch Verbond), Johan Huisman (psychiater en
bestuurslid NVVE), Dick Swaab (hoogleraar neurobiologie)
en Freek Boon (humanistisch geestelijk verzorger GGZ
Delfland) in gesprek over de mogelijkheden en over wat er
nog geregeld dient te worden in de hulp aan mensen die
vanwege chronisch psychiatrische klachten de dood verkiezen. Dat gebeurde aan de hand van fragmenten uit de
documentaire Mag ik dood?. Ook nabestaande Jannie
Schuit, NVVE-directeur Petra de Jong en voorzitter Eugène
Sutorius leverden bijdragen.
In de documentaire noemt psychiater Anne-Marie van
Dam de doodswens een persoonlijke keuze; ze wil daar
niet ‘in treden’. In reactie daarop stelde Rein Zunderdorp
dat deze psychiater er wel degelijk in treedt. ‘Zij neemt
namelijk de beslissing niet te helpen. De oplossing ligt in
zelfbeschikking. Ze zou moeten zeggen: Je hebt zoveel
procent kans dat het beter wordt. Wil je dat nog aangaan?
Dan is de beslissing echt aan de patiënt. De psychiater
kan zelf ja of nee zeggen bij de vraag om hulp, en moet bij
nee doorverwijzen.’
Petra de Jong wees op een verschil met de somatische
geneeskunde. Als longarts gaf ze longkankerpatiënten die
11 procent kans hadden op genezing de raad om niet een
zwaar traject in te gaan. Een heldere prognose en zo’n
keuzemoment bespreken met de patiënt zou ook in de
psychiatrie mogelijk moeten zijn.
In Mag ik dood? licht oud-minister van VWS Els Borst toe
dat er in de wet géén uitzondering wordt gemaakt voor
psychisch lijden. Een arts met principiële bezwaren heeft
dus de plicht door te verwijzen naar een andere arts. In
elk geval moet daarover betere voorlichting komen.
De steiger op
Johan Huisman schetste de achtergrond van twee casussen van hulp bij zelfdoding in 2008, waar hij bij betrokken
was (zie ook pag. 14), de ene keer als uitvoerend arts en
de andere keer als consulent. ‘Ten aanzien van beide patiënten is er iemand geweest die, in het beeld van de documentaire, “mee de steiger op is gelopen”. Zo hebben
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deze vrouwen menswaardig kunnen sterven en van naasten afscheid kunnen nemen. Als ze niet geholpen waren,
zouden deze patiënten waarschijnlijk van het dak af of
voor de trein zijn gesprongen’, stelde Huisman.
Dat bracht Hans van Dam op de vraag in hoeverre je als
psychiater de doodswens op de agenda mag zetten. Freek
Boon: ‘We doen dat wel in de vertrouwensrelatie binnen
de geestelijke verzorging. Die is immers een vrijplaats binnen een instelling en er is beroepsgeheim. Het is een
uitnodiging om de eenzaamheid te doorbreken, want isolement kan de basis zijn voor impulssuïcide.’
Rein Zunderdorp vindt dat zelfbeschikking centraal moet
staan. ‘De basishouding moet zelfbeschikking zijn. De
professional moet daarbij alle mogelijke opties en scenario’s met de patiënt bespreken en open houden. Daardoor wordt het voor de professional ook hanteerbaar.’

Jannie Schuit vertelde dat de patiëntenvereniging Ypsilon
na een onderzoek onder 550 mensen had vastgesteld dat
er weinig gehoor is voor hun doodswens.
Opvoeden
Wat moet er nu concreet veranderen om de doodswens
van chronisch psychiatrisch patiënten bespreekbaar te
maken? ‘Meer voorlichting is nodig, meer gesprekken zoals deze. We moeten elkaar opvoeden’, zei Dick Swaab.
Johan Huisman denkt dat artsen die de opleiding voor
psychiater volgen de richtlijnen gedrukt mee moeten krijgen. En op symposia en congressen moet het onderwerp
hulp bij zelfdoding meer op de agenda komen.
Freek Boon meent dat het onderwerp bij de beroepsgroep van humanistisch geestelijk verzorgers (HGV’ers)
meer besproken zou moeten worden. De Universiteit
voor Humanistiek (opleiding HGV) neemt dit ook op in
opleiding en biedt nascholing op dit terrein. Rein Zunderdorp: ‘De discussie moet worden voortgezet. Ik zal zelf
in het kader van de herziening van de Nederlandse
grondwet voorstellen dat in artikel 11 (over de integriteit
van het lichaam) ook opgenomen wordt “over het eigen
levenseinde te beschikken”. Jannie Schuit hoopt dat er
ook meer begeleiding komt voor familie en nabestaanden. Zij worden vaak onzorgvuldig behandeld.
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voor praktische uitvoering
van euthanasie en hulp bij
zelfdoding staan op een rijtje, inclusief advies van ervaringsdeskundigen. Tenslotte vermeldt het kopje
‘Nazorg’ het belang van een
‘na-visite’ én zorg voor de
eigen emotionele opvang.

NVVE organiseert
schrijfwedstrijd
De NVVE schrijft dit jaar een
speciale essaywedstrijd uit
onder werkenden in de psychiatrie over het thema
‘Hulp bij het zelfgewilde levenseinde’. De deelnemers
wordt gevraagd zich te verplaatsen in de chronisch
psychiatrische patiënt met
een aanhoudende vraag om
hulp bij zelfdoding: ‘Hoe zou
u willen dat u in zo’n geval
wordt behandeld?’
Het is niet de bedoeling dat
de schrijver een kort verhaal, een wetenschappelijk
artikel, filosofische paper of
een politiek pamflet produceert, maar een essay waarin vrijelijk over het onderwerp wordt gereflecteerd.
De wedstrijd is bedoeld voor
psychiaters (in opleiding),
psychologen, GGZ-artsen,
patiëntenvertrouwenspersonen, psychiatrisch verpleegkundigen, geestelijk verzorgers, medisch-maatschappelijk werkenden, psychotherapeuten en leden van
FACT-teams.

OPROEP
Nog te vaak merkt de
NVVE dat mensen hun
wilsverklaring niet tijdig
met hun arts(en) bespreken. Dat leidt soms tot
grote problemen en/of
misverstanden.
Voorkom dit en maak
zo spoedig mogelijk
een afspraak met uw
(huis)arts.

De eerste prijs bedraagt
€ 1250,-, de tweede prijs
€ 500,- en de winnaar van
de derde prijs krijgt een
jaarabonnement op een tijdschrift naar keuze. De jury
bestaat uit Heleen Dupuis,
Karin Spaink, Hans van
Dam, Johan Huisman en
NVVE-voorzitterRob van der
Heijden. Het winnende essay wordt gepubliceerd in
Relevant en, net als dat van
de nummers twee en drie,
op www.nvve.nl. De inzendtermijn sluit op 1 september
2009.
Op www.waardigsterven.nl
staat meer informatie en
het wedstrijdreglement.

Nieuw stappenplan
voor artsen door
NVVE en KNMG
De NVVE heeft in nauwe samenwerking met de artsenorganisatie KNMG een speciale bijlage ‘Euthanasie’
gemaakt als inlegvel voor
het artsenhandboek. De
nieuwe tekst is onlangs
meegestuurd met het tijdschrift Medisch Contact.
Onder het kopje ‘Aandachtspunten bij euthanasie en
hulp bij zelfdoding’ wordt
helder uitgelegd hoe een
arts kan omgaan met verzoeken om euthanasie. De
arts krijgt het advies om
zich goed op de hoogte te
houden van de medischethische ontwikkelingen en
om een bepaald stappenplan te volgen, waarin onder meer wordt gewezen op
overleg, bemiddeling en
eventueel
doorverwijzen.
Ook de verschillende opties

Vragenlijst als begin van
NVVE-onderzoek onder
psychiaters
Eind maart kreeg de helft
van alle Nederlandse psychiaters en zenuwartsen
een vragenlijst toegestuurd
van de Nijmeegse onderzoeker Joep van Helden. De
student sociologie werkt
aan het onderzoek ‘Verzoeken om hulp bij zelfdoding
in de psychiatrie’. Betrouwbare gegevens daarover zijn
sterk verouderd: de laatste
cijfers dateren van 1995.
Het nieuwe onderzoek wordt
gefinancierd door de NVVE
en aanbevolen door de Nederlandse Vereniging voor
Psychiatrie. De vragen op
de lijst gaan over, zoals onderzoeker Van Helden het
noemt, ‘een gevoelig onderwerp’ – hij hoopt toch op
een ruime respons. Te zijnertijd zal Relevant een artikel wijden aan de resulta-

ten, die eerst worden aangeboden aan het Nederlands Tijdschrift voor Psychaitrie.

Regiobijeenkomsten,
thema: dementie
De NVVE houdt in de komende tijd weer informatiebijeenkomsten voor leden
en belangstellenden. De bijeenkomsten zijn doorlopend
toegankelijk van 15.00 tot
17.00 uur en van 19.30 tot
21.00 uur.
Data en locaties
• dinsdag 16 juni:
	Concertgebouw
	De Vereeniging,
Keizer Karelplein 32,
6500 AJ Nijmegen
• dinsdag 7 juli:
Mercure Rosmalen,
Burg. Burgerslaan 50,
5245 NH Rosmalen
Aanmelding
U kunt zich aanmelden per
e-mail: euthanasie@nvve.nl,
tel. 020-620 06 90 of een
kaartje sturen naar NVVE,
postbus 75331, 1070 AH
Amsterdam o.v.v. Regiobijeenkomst.

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

Amsterdam
Wij zoeken vrijwilligers voor twee dagdelen per week.
U komt te werken op het verenigingsbureau in het centrum
van Amsterdam.

post
NVVE, Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam
telefoon
020 - 620 06 90 (leden),
0900 - 606 06 06 (niet-leden, h 0,20 p.m.)
Bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur
internet
website: www.nvve.nl
e-mail: euthanasie@nvve.nl

Wij vragen:
• levenservaring
• goede contactuele eigenschappen
• goede taalbeheersing
• administratieve ervaring
• bezit van pc met internetaansluiting
Wij bieden:
• ruime inwerkperiode
• training en begeleiding
• deskundigheidsbevordering
• reis- en onkostenvergoeding
Informatie: Hans Maliepaard, coördinator
Telefoondienst, via 020 - 530 49 73.
Uw sollicitatie met motivatie en CV kunt
u richten aan: NVVE, t.a.v. Hans Maliepaard
Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam.

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

Land van Maas en Waal (grote rivierengebied)
De LOD bestaat uit vrijwilligers die informeren,
adviseren, 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
• flexibele beschikbaarheid
• beschikking over een auto
• bij voorkeur 35 jaar of ouder
26

Wij bieden:
• training en begeleiding
• deskundigheidsbevordering
• reis- en onkostenvergoeding
Informatie: Thea van Dam, coördinator LOD,
via 020 - 620 06 90.
Uw sollicitatie met motivatie en CV kunt
u richten aan:
NVVE, t.a.v. Thea van Dam, Postbus 75331,
1070 AH Amsterdam.
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WILSVERKLARINGEN
 ilsverklaringen De NVVE geeft verschillende wilsW
verklaringen uit waarin u kunt aangeven wat uw
wensen zijn omtrent uw levenseinde. Kosten h 9,voor het hele pakket (in viervoud):
	Euthanasieverzoek Hierin omschrijft u onder welke
omstandigheden u zou willen dat de arts euthanasie toepast. Aan het euthanasieverzoek is de bijzondere clausule ‘dementie’ toegevoegd.
	Behandelverbod Wanneer u uw wil niet meer kenbaar kunt maken, gelden de in deze verklaring opgenomen wensen ten aanzien van wel of niet behandelen. Aan het behandelverbod is de bijzondere
clausule ‘voltooid leven’ toegevoegd.
	Volmacht Voor situaties waarin u zelf niet meer kunt
beslissen, kunt u schriftelijk iemand aanwijzen die
namens u optreedt.
n 	Niet-reanimerenpenning De penning is een beperkt
behandelverbod waarmee u aangeeft te allen tijde
niet gereanimeerd te willen worden. h 37,50
n

DIENSTEN
	Ledenondersteuningsdienst Leden van de NVVE kunnen in een persoonlijk contact informatie en ondersteuning krijgen bij vragen en problemen rond het
vrijwillig levenseinde.
n Gevolmachtigdendienst Voor leden die in eigen kring
geen gevolmachtigde kunnen vinden, bestaat (onder voorwaarden) de mogelijkheid dat een vrijwillige
medewerker van de Gevolmachtigdendienst als zodanig optreedt.
n 	Presentatiedienst De Presentatiedienst van de NVVE
verzorgt door het hele land lezingen, presentaties en
gastlessen over keuzes rond het levenseinde. De
lezingen kunnen worden aangepast aan de wens van
de te bezoeken organisatie. Verder staat de Presentatiedienst met de NVVE-stand op beurzen, events
en symposia. Vanuit de stand wordt voorlichting gegeven aan bezoekers. Deze stand kan ook op verzoek van derden op locatie worden ingericht.
Info: Karina Scheirlinck, tel. 020 - 530 49 77, e-mail
k.scheirlinck@nvve.nl. Vergoeding in overleg.
n

DIENSTEN
DOCUMENTATIE
	Documentatiepakket Een uitgebreid naslagwerk voor scholieren, studenten en andere
geïnteresseerden, inclusief de brochure Het
laatste stuk. h 6,n 	Kwartaalblad Relevant is een voorlichtend
en opiniërend tijdschrift dat viermaal per
jaar verschijnt. Gratis voor leden. Jaarabonnement Nederland voor niet-leden h 10,(overige landen op aanvraag). 
	Voor visueel gehandicapten is Relevant op
cd-rom verkrijgbaar.
n 	Bijsluiter Europees Medisch Paspoort (EMP)
	In het EMP is geen ruimte gelaten voor wensen omtrent het levenseinde. De NVVE geeft
bijlagen uit – opgesteld in acht talen – die
kunnen worden toegevoegd aan het EMP.
Te downloaden via www.nvve.nl/emp.
n 	Brochures
	Hulp bij zelfdoding Bundeling van de lezingen en verslagen van het mini-symposium en
de workshop en die werden gehouden tijdens het symposium Hulp bij zelfdoding;
n

Zwisterland in de polder…? h 6,- leden,
h 7,- niet-leden
	Lijden aan het leven Bundeling van de lezingen die werden gehouden tijdens het NVVEsymposium Lijden aan het leven. Mogen we
daar een eind aan maken…? h 6,- leden,
h 7,- niet-leden
	Dementie en euthanasie Bundeling van de
lezingen die werden gehouden tijdens het
NVVE-symposium Dementie en euthanasie;
er mag meer dan je denkt… h 5,25 leden,
h 6,25 niet-leden

	

Wil en wet Geeft een overzicht van de keuzes die u kunt maken rond uw levenseinde.
h 5,- leden, h 6,- niet-leden
	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. h 2,- leden, h 3,- niet-leden
	In gesprek met de arts Geheugensteun voor
wie een gesprek wil aangaan met de huisarts over euthanasie. h 3,25 leden, h 4,25
niet-leden
	Stoppen met eten en drinken Info over versterven, de keuze voor de dood door te stoppen met eten en drinken. h 3,- leden, h 4,niet-leden
	Christelijk geloof en euthanasie In discussies lijkt het soms alsof het christelijk geloof euthanasie volledig uitsluit. Toch is de
bijbel daar niet zo eenduidig over. h 3,75
leden, h 4,75 niet-leden
	Levensbeschouwing en euthanasie Bijdragen
	

over islam, boeddhisme, hindoeïsme, jodendom, christendom en humanisme in relatie
tot euthanasie. h 5,- leden, h 6,- niet-leden

	Het documentatiepakket en de
brochures kunnen worden besteld
via www.nvve.nl of vraag een
bestelformulier aan:
	 020 - 620 06 90
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Nieuwe clausule dementie
Aan de wilsverklaringformulieren van de NVVE is een
clausule toegevoegd over dementie. In het nieuwe onderdeel kan worden vastgelegd bij welke mate van
verlies van waardigheid door dementie de verzoeker
het verder leven als ondraaglijk lijden beschouwt. De
medische mogelijkheden om de diagnose dementie al
vroeg vast te stellen, nemen toe. Daardoor kunnen
mensen in een vroeg stadium met hun arts over
euthanasie praten. Artsen zijn tegenwoordig steeds
meer bereid aan euthanasie bij dementie mee te werken, mits de patiënt op het moment van het verzoek
nog wilsbekwaam is.
Het bepalen van het moment waarop de vooruitzichten voor de verzoeker steeds slechter worden en de
waardigheid in het geding komt, is erg lastig. Juist
voor de periode waarin de wilsbekwaamheid uitdooft,
is het belangrijk al op papier te hebben staan waarom

dementie voor de betrokkene een niet te accepteren
toestand is (zie ook het artikel op pag. 10-11).
Vanaf 1 april 2009 is de clausule dementie standaard
onderdeel van de set wilsverklaringen. Wie tussen oktober 2006 en april 2009 een set heeft aangeschaft,
kan de bijzondere clausule apart bestellen (zie adresdrager). Heeft u een set wilsverklaringen van vóór oktober 2006, dan heeft u daarin al aangegeven onder
welke omstandigheden u euthanasie zou willen. In dat
geval kunt u alles bij het oude laten óf een compleet
nieuwe set bestellen via de adresdrager (alleen clausule h 3,-, complete set h 10,- incl. verzendkosten).

Op www.nvve.nl staat meer informatie over de nieuwe
clausule.
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(Advertentie)

Dementie
en het zelfgewilde levenseinde

Het aantal demente patiënten in
Nederland stijgt snel en het lijkt erop
dat steeds meer mensen er behoefte
aan hebben een regeling te treffen om
een, in hun eigen ogen, ontluisterend
levenseinde te voorkomen.
De Nederlandse euthanasiewet biedt
ruimte voor euthanasie bij dementie,
maar dat wil nog niet zeggen dat
iedereen die om hulp bij het zelfgewilde
levenseinde verzoekt deze hulp ook
krijgt.
De brochure Dementie en het zelfgewilde
levenseinde geeft naast algemene
informatie over dementie en de
wilsverklaringen van de NVVE antwoord
op vragen als: is een dementerende
wilsonbekwaam? Mag euthanasie bij
dementie? Ook geeft deze brochure en
overzicht van de stappen die u zelf
kunt nemen bij uw vraag aan de arts
om hulp bij zelfdoding bij dementie.
Prijs € 3,50 (incl. verzendkosten)
Te bestellen via de adresdrager van
deze Relevant.

