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Tien jaar geleden stelde Huib Drion voor om een middel beschikbaar te stellen waarmee oude mensen op een zelfgekozen
moment een eind aan hun leven kunnen maken. In een interview
met Hans van Dam geeft hij zijn mening over het maatschappelijk
debat van toen en nu.
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Wat is de pil van Drion? Valt de pil onder de euthanasiewet?
Bestaat het gevaar van misbruik van de pil? Zal zo’n pil er snel
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in de RAI in Amsterdam. Een verslag.
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24 DE ZAAK-BRONGERSMA
Huisarts Sutorius werd op 6 december schuldig verklaard aan
hulp bij zelfdoding. Hij gaf oud-senator Brongersma, die ziek
was en leed aan de zinloosheid van zijn bestaan, medicijnen
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waarmee deze zijn leven beëindigde. Een spraakmakende zaak.
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Nu de nieuwe euthanasiewet snel een feit zal
worden, staat de pil van Drion hoog op de
agenda van de NVVE. Tijdens de Invitational
Conference op 22 november in Garderen is
met zo’n veertig “deskundigen” hierover van
gedachten gewisseld. En tijdens het publiekssymposium op 14 december in de RAI in Amsterdam met enkele honderden leden en belangstellenden. Opvallend was dat op geen van
de bijeenkomsten iemand heeft gezegd dat de
pil van Drion er niet mag komen. Wat Drion tien
jaar terug aan de orde stelde, wordt kennelijk
als reëel gezien. Dat is hoopvol, want nu is de
werkelijkheid nog vaak treurig.
Wat gebeurt? Een aantal ouderen kiest, uit
angst voor aftakeling of in paniek over de eerste (vermeende) verschijnselen van aftakeling,
voor gewelddadige zelfdoding (het zelfdodingspercentage is het hoogst onder alleenstaande
mannen ouder dan tachtig jaar). Regelmatig laten deze mensen een briefje na waarin staat
dat zij nog geen eind aan hun leven hadden gemaakt als ze een humaan stervensmiddel zouden hebben gehad voor het geval hun situatie
verder zou verslechteren. De tweede weg is
doorleven tegen heug en meug in omstandigheden die mensen zelf te erg voor woorden vinden. Deze mensen maken geen eind aan hun
leven omdat ze dat niet op een gewelddadige
manier willen of kunnen. Soms lichamelijk niet,
maar vaker emotioneel niet: jezelf in stukken
laten rijden of te pletter laten vallen of stikken
in een plastic zak.

De weg die Drion voorstelt, laat deze ellende
achter zich: er is een middel dat zonder afhankelijkheid van de arts is te krijgen en dat
iemand op een zelfgekozen moment kan innemen. Ontijdige en gewelddadige levensbeëindiging kan zo worden voorkomen. En het is “gemakkelijker” om de onzekere toekomst in te
gaan, omdat het alleen maar hoeft zo lang het
gaat. Het leven in zorgafhankelijkheid is niet
langer een situatie waaruit geen ontsnapping
mogelijk is.
Kortom: het beschikbaar komen van de pil van
Drion zou oude mensen maximaal serieus nemen en een zee van ellende terugdringen. De
geruststelling die van het hebben van de pil uitgaat, zou het daadwerkelijk gebruik wel eens
verrassend laag kunnen houden.
Tenslotte: psychiater Boudewijn Chabot
schetst in zijn nieuwe boek Sterfwerk een andere weg: stoppen met eten en drinken of een
dodelijke hoeveelheid pillen langs duistere wegen bij elkaar scharrelen of van de dokter lospraten. Chabot keert zich niet tegen deze methodes. Ik wel. Voor mij zijn zelfverhongering en
de dokter belazeren om pillen los te peuteren
geen alternatieven voor doktershulp bij het
zelfgewilde sterven of voor gewelddadige zelfmoord. God beter ’t dat mijn laatste levensdaad er een van list en bedrog moet zijn. En
bespaar me een samenleving waarin sterven
in een aantal gevallen in de illegaliteit moet.
Hans van Dam
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DE PIL VAN DRION ALS GERUSTSTELLING
Op 19 oktober 1991 schreef mr. Huib Drion, oud vice-voorzitter van de Hoge Raad, voor NRC Handelsblad
zijn spraakmakende artikel Het zelfgewilde einde van oude mensen. Hierin bepleit hij de beschikbaarheid
van een middel waarmee oude mensen op een zelfgekozen moment hun levenseinde op een humane manier
kunnen realiseren. Nu, tien jaar later en voorbij het parlementaire debat over de euthanasiewet, beleeft
zijn voorstel een krachtige doorstart. De nu 84-jarige Drion over zijn initiatief van destijds en het debat
van vandaag en morgen.
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‘Hin ist alle meine Kraft. Halverwege het
componeren van zijn 83e strijkkwartet
schreef de componist Joseph Haydn deze
woorden op zijn notenpapier en legde toen
zijn potlood neer. Voorgoed. Het ging niet
meer. Geen kracht meer. Toch zat de dood
hem niet op de hielen. Integendeel, Haydn
leefde nog tien jaar. Voor zover we weten
zelfs redelijk gelukkig, en dat ondanks
een leven met een kreng van een vrouw.
De mens vermag veel, ja, maar niemand
is de maat. Zo’n laatste periode kan ook
anders verlopen. In moeite en verdriet,
eenzaamheid en aftakeling. Dit is geen
somberdoenerij, voor een aantal mensen
is het laatste traject zo moeizaam.
Een goede vriendin van mij, een oude
dame, zag die mogelijkheid onder ogen.
Dus dat ze afhankelijker zou worden en
in een verzorgingshuis terecht zou kunnen
komen. In een min of meer terloops gesprekje dat wij hierover hadden, zei ze
opeens: “Huib, weet je wat ik zou willen?
Een pil waarmee ik een eind aan m’n
leven zou kunnen maken als die situatie
zich voordoet en ik daar ook dan niet overheen zie.”
Ik ben daar toen dieper over gaan nadenken en heb besloten mijn gedachten op
papier te zetten. Met als resultaat het

artikel Het zelfgewilde einde van oude
mensen. Niet wetend, of zelfs in de verste
verte maar vermoedend, dat de uitwerking
zo overweldigend zou zijn. Tussen haakjes: de redactie van de NRC heeft in de
kop van “oude mensen” “oudere mensen”
gemaakt. Natuurlijk in volstrekte onschuld
en zonder kwade bedoelingen. Maar toen
ontdekte ik voor het eerst het curieuze
verschijnsel dat in onze taal oudere mensen jonger zijn dan oude mensen.
In die ene zin van die vriendin zit overigens
wel mijn hele voorstel. Het gaat om oude
mensen die rekening houden met de
mogelijkheid dat ze ooit in een situatie
komen die ze werkelijk onverdraaglijk vinden. Wetend dat in die situatie geen verbetering, maar eerder verslechtering kan
komen en die op voorhand, of tenminste
tijdig, een middel willen hebben om eventueel hun leven op een humane manier te
beëindigen. Dus geen pil voor nu, althans
niet in opzet, maar voor het geval dat.
Kort gezegd: een humaan stervensmiddel
voor een onverhoopte toekomst. Bijvoorbeeld te verkrijgen bij de apotheek op vertoon van legitimatie.
Gaandeweg is aan dat middel - dat er overigens nog niet is, maar dat de medische
wetenschap in mijn ogen als zij dat wil

moet kunnen maken - mijn naam verbonden. Dat heb ik nooit beoogd, maar het
kan me ook niet schelen. Het beestje
moet een naam hebben, zullen we maar
zeggen. Overigens dacht en denk ik niet
zozeer aan één pilletje, maar aan bijvoorbeeld twee middelen die in werking van
elkaar afhankelijk zijn. Een soort tweetrapsraket waarbij de eerste nodig is om
de tweede te laten werken. Ook denk ik
dat het goed is als er tussen het innemen
van die twee middelen bijvoorbeeld één of
twee dagen moet zitten, zodat iemand altijd nog kan zeggen: “Ik doe het toch maar
niet.”

‘Sommigen vrezen
een toename van
zelfdodingen als
zo’n pil er is.
Misschien, ja. En
wat dan nog?’

Na de publicatie van het artikel ontving ik
zo’n tweehonderd brieven. Op drie of vier
na, allemaal positief. Vooral vrouwen
schreven me. Niet dat het probleem bij
mannen niet speelt, maar ik denk dat zij
er moeilijker over praten. Ook waren er telefonische reacties. Schrijnende verhalen
over mensen die op de thans beschikbare
vreselijke manieren een eind aan hun leven hadden gemaakt of wilden maken.
Vaak omdat ze geen andere middelen hadden of geen hulp van hun dokter kregen.
In het nauw gedreven door voortschrijdende aftakeling en afhankelijkheid grijpen
mensen in wanhoop naar het touw of
springen van de flat. Afschuwelijk. Ook
omdat ze voelen geen andere keus te hebben, terwijl die er in mijn voorstel wel is.
De beschikbaarheid van een humaan stervensmiddel zou het sterven in een aantal
gevallen veel menselijker maken èn een
aantal ontijdige, gewelddadige zelfdodingen voorkomen.
In het voorstel beperk ik me tot oude mensen. Het beslissende verschil met jongere
mensen is dat bij oude mensen het levensperspectief is te overzien. De tijd van
leven is alleen al op grond van leeftijd be-

perkt en vaak is mede hierdoor te overzien
of er in hun situatie nog een duidelijke verandering ten goede kan komen. Bij aftakeling door ouderdom niet, bijvoorbeeld.
Wie twintig is, treurige dingen meemaakt
en dood wil, is vaak later blij nog te leven.
Zelfmoord snijdt elk toekomstig leven af.
En het is bekend dat wij op ons twintigste
een ander “ik” hebben dan op ons veertigste en op ons veertigste een ander “ik”
dan op ons zestigste. Kortom, er zijn in
het leven altijd toekomstige “ikken”. Maar
niet bij oude mensen. Zij hebben geen toekomstige “ikken” meer. Daarom vind ik
dat de rechtvaardiging voor het weghouden
van dodelijke middelen wegvalt als het om
oude mensen gaat.
Vanzelfsprekend kunnen jonge mensen
ook in een uitzichtloze situatie komen,
waarin hun perspectief is te overzien.
Maar veelal zal dat dan duidelijker in de
medische sfeer liggen. Van een medische
context is voor mij sprake als er een ongeneeslijke aandoening is. Dan is de situatie
vergelijkbaar met die van oude mensen:
het perspectief staat vast en is te overzien. Ook die mensen komen wat mij betreft voor zo’n middel in aanmerking. Maar
voor oude mensen geldt dat afgezien van
ziekte hun perspectief is te overzien en
dus komen zij naar mijn mening ongeacht
hun actuele situatie in aanmerking om
over een stervensmiddel te beschikken.
De achteruitgang die op hoge leeftijd optreedt, moeten we niet in een medisch
korset wringen. Veel achteruitgang is normale achteruitgang, samenhangend met
veroudering.’
‘Vooralsnog maakt de overheid het beschikbaar komen van die middelen onmogelijk. Dat is een vreemde situatie. Zelfmoord is niet verboden, tegelijkertijd wordt
wat niet verboden is onmogelijk gemaakt.
In die zin dat de overheid door het buiten
bereik houden van fatsoenlijke middelen
mensen dwingt om zich op een ruwe manier van het leven te beroven. Dus zelfmoord mag, maar het moet wel op een verschrikkelijke manier. Onaanvaardbaar, vind
ik. Op zichzelf is het goed dat niet iedereen in de medicijnkast kan graaien. Dus
met die geneesmiddelenwet is niets mis.
Maar die wet wordt nu misbruikt om humane stervensmiddelen weg te houden van
mensen die daar volgens mij gewoon recht
op hebben. Waardoor wie nu oud is en het
leven als voltooid beschouwt - of erger, die
aan den lijve de aftakeling ervaart en ziet:
ik kan niet meer thuis wonen - zijn leven
niet op een zelfgekozen moment op een
behoorlijke manier kan beëindigen. Met als
gevolg dat men zich ophangt, voor de trein
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werpt of van de flat springt. Gruwelijk voor
de persoon in kwestie en gruwelijk voor de
nabestaanden.’

‘Op zichzelf is het
goed dat niet
iedereen in de
medicijnkast kan
graaien. Maar de
geneesmiddelenwet wordt nu
misbruikt om
humane middelen
weg te houden
van mensen die
daar volgens mij
gewoon recht op
hebben’
6
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‘En dan nog iets. Sommige mensen beëindigen hun leven in paniek. Bijvoorbeeld
omdat ze vrezen, of zelfs weten, dat als
het nog erger wordt hun dokter niet zal
helpen. Zouden ze een pil hebben, dan
zouden ze zich niet op hoeven te hangen
uit angst, maar rustig kunnen wachten tot
ze echt niet meer kunnen. En dat moment
komt misschien nooit, juist omdat ze die
pil hebben. De beschikking hebben over
zo’n middel maakt onafhankelijk en dat
geeft rust. En de zekerheid het op elk moment te kunnen nemen, zal velen ervan
weerhouden het te nemen, in elk geval
voortijdig. Het kan immers altijd nog.
Op dit punt wil ik strafrechtjuristen iets
voorleggen. Behalve de overheid, staat ook
de dokter niet te trappelen om die pil te
geven. Dat begrijp ik wel. Al vraag ik me
tegelijkertijd af of die arts wel strafbaar is
als hij die pillen wel geeft. Let wel, pillen
voor het geval dat. De wet stelt namelijk
het geven van middelen strafbaar als de
zelfdoding er op volgt. En dat is niet zo,
althans in beginsel niet. Essentieel is dat
op het moment dat iemand de middelen
wil hebben voor het geval dat, er helemaal
geen voornemen is om ze te gebruiken,
ook niet op termijn. Dus de zelfdoding
volgt niet op het verstrekken. En als die na
bijvoorbeeld vijf jaar wel volgt, blijft het zo
dat op het moment dat de arts de pillen
gaf er geen voornemen was. Dus zou het
best kunnen dat die arts vrijuit gaat. Maar
misschien is de wens de vader van de
gedachte. Hoe dan ook, deze kwestie lijkt
me van belang als het om haalbaarheid
van mijn voorstel gaat.’
‘Er zijn door de jaren heen gelukkig nogal
wat bezwaren tegen mijn voorstel gerezen;
het zou vreemd zijn als het anders was.
Sommigen vrezen een toename van zelfdodingen als zo’n pil er is. Misschien, ja. En
wat dan nog? Kennelijk is dan het leven
voor meer mensen een ramp dan we nu
denken. Maar het zou ook heel wel kunnen
meevallen. Bijvoorbeeld vanwege wat ik zojuist zei: het geruststellende idee het zelf
op elk moment te kunnen doen. Maar ook
omdat mensen niet zomaar een dodelijk
middel nemen. Dat is uit het verleden ook
duidelijk. Zo’n honderd jaar terug kon je
opium gewoon kopen, maar van een massale zelfvergiftiging was geen sprake. En
mensen zijn ook hazen: ze durven veel
niet.
Misbruik wordt ook vaak genoemd. Het
pilletje bij opa in de koffie. Dat is nobele

zorg. De tweetrapsraket maakt dat al moeilijker. Verder kan bij twijfel sectie duidelijkheid geven over de doodsoorzaak.
Dan het risico van impulsief gebruik. Mensen zouden altijd eerst met de dokter moeten praten. Maar daaraan zitten ook nadelen. Veel mensen kunnen niet tegen hun
dokter op en kunnen zo een richting in worden gepraat die ze toch niet willen en dat
is geen winst. Verder nemen we in het leven talloze emotionele beslissingen zonder
ruggespraak met wie dan ook. Zoals verliefd worden, trouwen, kinderen verwekken. En hieruit komt ook niet alleen maar
goeds. Hierbij komt dat we niet de illusie
moeten hebben dat we altijd alles goed en
gladjes kunnen regelen. Risico op impulsief gebruik blijft, maar daar staat een grote groep tegenover voor wie het kunnen beschikken over een middel zonder bemoeienis van een ander precies is wat hen geruststelt en, nogmaals, het vaak nog een
poosje doet volhouden.
Depressie wordt ook genoemd. Ouderen
kunnen dood willen omdat ze depressief
zijn en bij een aantal is depressie met succes te behandelen. Dat mag zo zijn, ik ken
ouderen die na zo’n behandeling niet blij
zijn met het succes, omdat het leven voor
hen gewoon op was en op blijft.
Sommigen vrezen dat zo’n pil minachting
voor de oude dag meebrengt. Als ik goed
luister, zijn het vooral niet-oude mensen
die dat bezwaar naar voren brengen. Er zit
ongetwijfeld veel aardigs in de bedenking
van deze niet-oude mensen, maar ze bevat
ook een onderschatting van het gevoel van
eigenwaarde van ouderen. Ze zijn er ook
zelf bij. Ik herinner me een discussie over
mijn artikel, waarin een vrouw van een jaar
of 45 in heldere, bewogen bewoordingen
ondermeer dit bezwaar uiteenzette. Toen
zij was uitgesproken ging er een oude
vrouw naar de microfoon en zei: “Ik vind
het heel mooi wat we zojuist gehoord hebben, maar ik zou toch graag zo’n pil hebben.” Applaus van alle grijze hoofden!’
‘Ik denk dat het goed is dat het maatschappelijk debat nu op gang komt. De
tegenwerpingen nemen niet weg dat het
voor veel ouderen een beslissende geruststelling zou zijn als ze over middelen kunnen beschikken om op een zelfgekozen
moment hun leven op een humane manier
te beëindigen. Die pil in het nachtkastje
behoedt voor reële angst en paniek voor
het geval een voor iemand onaanvaardbare
aftakeling inzet, of als het leven gewoon
op is. Het potlood moet rustig kunnen worden neergelegd als niets meer rest dan:
Hin ist alle meine Kraft.’
Hans van Dam
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DE PIL VAN DRION

WAAR PRATEN WE OVER?
De pil van Drion komt hoog op de agenda van de NVVE te staan. Een ingewikkeld vraagstuk dat de komende
jaren voor veel, ongetwijfeld verhitte discussies zal gaan zorgen. Om een bijdrage te leveren aan een helder
debat doet Relevant alvast een poging om op de meest gestelde vragen een antwoord te geven.

■ Waar komt de term “pil van Drion”

vandaan?
Oud vice-voorzitter van de Hoge Raad Huib
Drion schreef in NRC Handelsblad van 19
oktober 1991 een artikel waarin hij voorstelde om voor oude mensen een middel
beschikbaar te stellen waarmee zij op een
zelfgekozen moment een eind aan hun
leven zouden kunnen maken. In de volksmond is dit de pil van Drion gaan heten.
■ Wat is de pil van Drion?

De pil van Drion bestaat nog niet. De bedoeling is dat er een geregistreerd middel
beschikbaar komt waarmee iemand
humaan een eind aan het leven kan
maken en dat na inname gegarandeerd
tot het gewenste resultaat zal leiden. Op
dit moment zijn er wel (combinaties van)
middelen in de handel waarmee men een
eind aan het leven kan maken, maar die
zijn in Nederland niet verkrijgbaar zonder
recept van een arts.

arts niet bereid is hulp bij zelfdoding te verlenen, op een gewelddadige manier (door
ophanging of voor een trein of van de flat
te springen) een eind aan hun leven te
maken. De beschikbaarheid van een
humaan stervensmiddel zou het sterven in
een aantal gevallen veel menselijker
maken en ontijdige, gewelddadige zelfdodingen kunnen voorkomen.
■ Valt de pil onder de euthanasiewet?
In de nieuwe euthanasiewet is vastgesteld
dat een arts, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan, euthanasie en hulp bij zelfdoding mag verlenen. Een van de voorwaarden is dat de patiënt uitzichtloos en
ondraaglijk lijdt. Veelal heeft dit lijden een
somatische of psychische oorzaak. De pil
van Drion is echter bedoeld met het oog op
de toekomst, “voor het geval dat”. Op het
moment dat je om de pil vraagt mankeer je
nog niets, laat staan dat er sprake is van
ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Daarmee
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De pil van Drion is bedoeld met het oog op de toekomst
“voor het geval dat”
■ Waarom moet de pil van Drion er

komen?
Een aantal mensen vindt het idee dat ze
mogelijk ooit in een situatie terecht kunnen komen van aftakeling en afhankelijkheid zo ondraaglijk, dat ze op voorhand
over een middel willen beschikken waarmee ze zelf - mocht die situatie zich onverhoopt voordoen - op een humane manier
een eind aan hun leven kunnen maken.
Nu zien ze zich vaak gedwongen, als hun

valt de pil dus buiten het medische domein
en dus buiten de wet.
■ Waarom is hulp bij zelfdoding strafbaar?
Toen men in 1871 aan het Wetboek van
Strafrecht (ingevoerd in 1886) werkte, vond
men het noodzakelijk een bepaling op te
nemen omtrent doodslag op ernstig verlangen van het slagtoffer. Argumentatie was
dat dit zich bij ongelukkige liefde niet zelden voordeed. Om te voorkomen dat deze
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daad als moord zou worden aangemerkt,
en als zodanig zwaarder bestraft, nam
men een bepaling op waaruit artikel 293
WvSr is ontstaan. Als je eenmaal doodslag
strafbaar hebt gesteld, dan vond men het
logisch dat je hulp bij zelfdoding ook strafbaar stelt daar de wet anders tusschen
beide feiten een meer dan te rechtvaardiggen geschil zal maken. Hieruit is artikel
294 WvSr ontstaan. Deze artikelen zijn
dus in een geheel andere setting ontstaan
dan waarin ze nu een rol spelen: euthanasie en hulp bij zelfdoding door een arts.
Een ideale situatie zou zijn als hulp bij zelfdoding als strafbaar feit uit het Wetboek
van Strafrecht zou worden geschrapt.
Nederland zou dan bijvoorbeeld het
Zwitserse recht kunnen volgen dat stelt
dat hulp bij zelfdoding alleen strafbaar is
als er sprake is van eigenbelang bij de
hulpverlener.

■ Zijn er criteria om voor de pil in

aanmerking te komen?
Overeenkomstig het voorstel van Drion
komen alle oude mensen voor verstrekking
in aanmerking. Omdat je de pil vraagt op
een moment dat je niet ziek bent, “lijdt
aan het leven” of “klaar met leven” bent,
maar als geruststelling voor later, kan er
dus op dat moment geen toetsing plaatsvinden van de beweegredenen het leven
te willen beëindigen. Want de wens is er
gewoon nog niet.
Mocht de pil echter ook beschikbaar
komen voor jongere mensen met een
doodswens, bijvoorbeeld vanaf 18 jaar
zoals anderen bepleiten, dan lijkt het zeer
onwaarschijnlijk dat alleen leeftijd het criterium zal worden. Het ligt dan voor de
hand dat de verstrekker met de betrokkene bespreekt of de situatie vergelijkbaar is
met die van oude mensen: een te overziene tijd van leven en de reële mogelijkheid

De NVVE overweegt een vergunning aan te vragen om een experiment
te mogen starten om onder strikte voorwaarden
middelen voor zelfdoding te verstrekken
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■ Hoe kun je nu al weten wat je later wil?
Strikt genomen weet niemand wat hij in
de toekomst wil. De beoordeling van een
mogelijke situatie in de toekomst kan
sterk verschillen van de beoordeling op
het moment dat de situatie zich aandient.
Evenzo is het niet mogelijk nu te weten
wat je straks níet wil, hooguit heb je daar
een (sterk) vermoeden van. En juist omdat
je nu niet kunt weten wat je straks wel of
niet aanvaardbaar vindt, is de pil van Drion
voor een aantal mensen een uitkomst. De
pil hoeft niet te worden gebruikt. Veeleer
is het een soort verzekering voor een
humane dood als de natuurlijke dood langer op zich laat wachten dan voor iemand
aanvaardbaar is. Het pleidooi voor de pil
van Drion heeft dan ook een hoog ideologisch gehalte: hij dient als een beslissende geruststelling, in die zin dat je desgewenst altijd de mogelijkheid hebt hem te
nemen.

dat zich in die periode een proces van bijvoorbeeld aftakeling of afhankelijkheid ontwikkelt dat voor de betrokkene mogelijk
onaanvaardbaar zal zijn.
Wel ligt voor de hand dat verstrekking
gepaard zal gaan met duidelijke informatie
over bijvoorbeeld hoe het middel te bewaren, de periode van werkzaamheid, de
manier waarop het middel moet worden
ingenomen en eventuele risico’s/complicaties.
De NVVE acht het daarnaast van belang
dat iemand wel de mogelijkheid wordt
geboden over zijn voornemen te praten.
Liefst met een “deskundige” die eerst kan
nagaan of hulp bij zelfdoding door een arts
mogelijk is, die alert is op ambivalentie,
kan wijzen op alternatieven, kan meedenken over het voorkomen van onnodig leed
bij anderen en overhaaste actie eventueel
kan voorkomen. Het gesprek is vrijblijvend,
de deskundige gaat niet beoordelen of
iemand de pil wel of niet krijgt.

Hierover lopen de meningen sterk uiteen.
De verstrekking exclusief in handen van
de arts is praktisch: de arts heeft immers
de sleutel van de medicijnkast. Bij velen
stuit dit echter op grote bezwaren. Zij willen voor het verkrijgen van de pil niet van
hun dokter afhankelijk zijn of willen hem
daar niet mee belasten. Daarbij willen artsen in meerderheid die rol niet hebben.
Drion stelt verkrijgbaarheid voor via de
huisarts of de apotheek. De keus laat hij
over aan de persoon in kwestie. Sommigen zullen het vragen van de pil willen bespreken met de huisarts, anderen juist
niet.
De Stichting Vrijwillig Leven bepleit een
steunpunt, waar mensen terecht kunnen
voor hulp in de brede zin van het woord:
ze moeten er over hun eventuele doodsverlangen kunnen spreken, desgewenst
gericht verwezen kunnen worden, dan wel
aan een middel geholpen kunnen worden.
In het laatste geval wil de stichting de verstrekking vooralsnog via een arts laten
verlopen. (In dit voorstel is wel een andere
situatie verondersteld dan Drion bedoelde.
Drion meende dat de pil beschikbaar
moet komen voor mensen die niet ziek
zijn en voordat er sprake is van doodsverlangen of een voornemen het leven te
beëindigen.)
Anderen pleiten voor vrije verstrekking via
de apotheek, en wellicht nog vrijer via de
drogist, bijvoorbeeld op vertoon van je
paspoort.

moeten geven. Daarvoor zal de Wet op de
geneesmiddelenvoorziening gewijzigd moeten worden.
■ Waarom zorgen mensen die voor

zelfbeschikking zijn niet zelf voor de
middelen?
Informatie over middelen waarmee je een
einde aan je leven kunt maken, is bijvoorbeeld te verkrijgen via belangenorganisaties, boeken, internet of het Schotse
boekje van de NVVE. Voor een aantal middelen kun je naar het buitenland reizen,
waar nog medicijnen te koop zijn die in
Nederland alleen op recept verkrijgbaar
zijn. Een andere mogelijkheid is een zoektocht via internet te beginnen naar apoIllustratie: Peter de Wit

■ Wie zal de pil gaan verstrekken?
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Een mogelijkheid is ook nog dat de notaris een rol speelt. Precies zoals bij andersoortige wilsbeschikkingen kan iemand bij
de notaris melden en vastleggen dat hij
die pil wil. De notaris kan dan een verklaring uitschrijven, waarmee iemand de pil
bij de apotheek kan afhalen.
De NVVE overweegt bij het ministerie een
vergunning aan te vragen om een experiment te mogen starten om onder strikte
voorwaarden middelen voor zelfdoding te
mogen verstrekken.
Bij verstrekking van de pil zonder tussenkomst van een arts zal de arts wel de
sleutel van de medicijnkast uit handen

thekers die medicijnen verstrekken zonder
recept. Maar niet iedereen heeft de kennis en de middelen om zo’n speurtocht te
ondernemen. Het wordt als onrechtvaardig ervaren dat mondige mensen meer
mogelijkheden lijken te hebben. Daarbij
leert de ervaring dat de beschikbaarheid
van dodelijke middelen afneemt zodra
bekend wordt welke het zijn en hoe ze
kunnen worden verkregen.
En hoe weet je of de middelen die je verzameld hebt wel de juiste zijn en of ze
daadwerkelijk werken? Daarbij is het de
vraag of je mensen aan moet zetten om
via slinkse wegen aan middelen te komen.

P I L VA N D R I O N

■ Bestaat het gevaar van misbruik?
Wat als een kleinkind de pil op het nachtkastje van oma voor een snoepje aanziet?
Wat als iemand die kwaad wil de pil stiekem bij een ander door de koffie roert?
En hoe weet je dat iemand niet handelt
onder druk van de omgeving?
Om misbruik voor te zijn zou je kunnen
denken aan een “tweefasensysteem”
waarbij men met een tussenpoos twee pillen moet slikken die alleen in combinatie
werken. Daarnaast zou je bijvoorbeeld de
pil op een plek kunnen leggen die alleen
toegankelijk is met een pincode die
slechts de persoon zelf kent. Een andere
mogelijkheid is dat iemand de pil niet letterlijk in huis heeft, maar wel een recept
waarmee de pil op elk moment bij de apotheek kan worden opgehaald. Zo voorkom
je ook dat er dodelijke middelen in de
samenleving circuleren. Ook kun je een
“marker” in de pil inbouwen waardoor
makkelijk aantoonbaar wordt dat iemand
overleden is door het slikken van de pil.

■ Schrijven we ouderen niet af als we zelf-

dodingsmiddelen beschikbaar stellen?
De komst van de pil van Drion ontslaat de
maatschappij nooit van haar plicht ervoor
te zorgen dat er een eind aan de wachtlijsten komt, dat ouderen niet vereenzamen,
er optimale verzorging is, goede palliatieve
zorg, et cetera. Maar ook als deze voorzieningen perfect geregeld zijn, zullen er altijd
mensen zijn die om wat voor reden dan
ook geen enkel perspectief meer zien in
hun leven, dus “klaar met leven” zijn, en
op een humane manier - zonder een ander
ermee te belasten - een eind aan hun
leven willen maken.
In de ideale situatie is er naast optimale

De politiek lijkt op safe te spelen en ontkent voorlopig
liever wat er maatschappelijk leeft
Kortom, het gaat hierbij om technische
problemen die goed op te lossen zijn.
■ Hoe voorkom je dat iemand de pil in
10

Relevant 1/2002

een opwelling inneemt?
Om te voorkomen dat iemand in een
impuls de pil slikt, is het hierboven
geschetste “tweefasensysteem” een
oplossing. Als er bijvoorbeeld een paar
dagen zit tussen de tijd dat je pil A en pil
B slikt, wordt tegelijkertijd een soort
bedenktijd ingebouwd. Daarbij geeft de
wetenschap dat je eventueel over een pil
kunt beschikken, dat je dus controle hebt,
al zoveel rust dat men niet in paniek een
eind aan het leven zal hoeven te maken.
Nog niet zo lang geleden waren barbituraten vrij verkrijgbaar, deze werden toen ook
niet massaal ingenomen om een eind aan
het leven te maken. Bovendien moet niet
onderschat worden hoezeer mensen aan
het leven hechten.

zorg voor hen die het leven tot het eind
willen meemaken, ook optimale zorg voor
hen die op een zelfgekozen moment
humaan willen sterven.
■ Zal de pil van Drion er snel komen?
Als het aan het overgrote deel van de
leden van de NVVE ligt: héél snel. Maar
het valt sterk te betwijfelen of dit ook zal
gebeuren. Zeker als we bedenken hoe
lang het heeft geduurd voordat de euthanasiewet werd aangenomen. Daarbij is
het de vraag of de maatschappij er klaar
voor is. Uit onderzoek blijkt dat er nog
een grote groep mensen is die overtuigd
moet worden van de noodzaak van zo’n
pil. En de politiek lijkt op safe te spelen
en ontkent voorlopig liever wat er maatschappelijk leeft.
Met medewerking van Hans van Dam, Magda
van der Grijn en Marleen Peters.
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NVVE-symposium over de pil van Drion

‘ D E N V V E WO R DT G E E N
RADICALE BENDE’
Maart 2000 sprak Relevant met Jacob Kohnstamm, nog maar net voorzitter van de
NVVE. De nieuwe euthanasiewet was er nog niet. ‘Eerst deze wet erdoor en daarna zal
de NVVE zich moeten zetten aan de discussie over de pil van Drion’, zei hij. In een
volle zaal in de RAI te Amsterdam lost Kohnstamm vrijdag 14 december 2001 zijn
belofte in en geeft het startschot voor een maatschappelijke discussie.
Naast leden van de NVVE bevinden zich
zowel voor als achter de “toonbank” congresgangers uit zeer verschillende disciplines: juristen, hulpverleners, ethici, artsen,
wetenschappers, publicisten, psychiaters
en geestelijk verzorgers. Na een kort welkomstwoord luisteren we eerst naar Huib
Drion, die al weer tien jaar geleden in de
NRC pleitte voor middelen, waarmee oude
mensen op een door henzelf te bepalen
moment op een humane wijze een eind
aan hun leven kunnen maken. Hij denkt
daarbij aan bejaarden vanaf vijfenzeventig
jaar.
Vanaf het witte doek spreekt hij ons toe
op zijn geheel eigen wijze, scherpzinnig
en geestig tegelijk. Zijn vroegere artikel en
de jarenlange discussie hierover vat hij samen in de vraag: ‘Wat voor recht heeft de
overheid om het onmogelijk te maken een
waardig einde aan je leven te maken?’
Zijn achtergrond als oud-hoogleraar en
oud-raadsheer in de Hoge Raad heeft zeker een gunstige invloed gehad op de discussie. In de woorden van Drion: ‘Mensen
dachten niet met een ordinaire schoft te
maken te hebben.’
Vrijheid
Jurist Blad legt uit dat het strafrecht - door
moord, euthanasie, hulp bij zelfdoding en
abortus provocatus strafbaar te stellen het “rechtsgoed leven” beschermt. Als
zelfdodingsmiddelen vrij verkrijgbaar worden, valt er, zo bezien, een gat in de
rechtsbescherming. Dit is enigszins te
dichten door toetsingscriteria aan te leggen, waaraan de potentiële zelfdoder moet
voldoen voor hij middelen krijgt. Hiermee
verliest de zelfdoder echter zijn vrijheid. In
Nederland is (een poging tot) zelfdoding
immers niet strafbaar. In één zin: We zijn
vrij, omdat (een poging tot) zelfdoding niet
strafbaar is.
Maar als zelfdoding niet strafbaar is, waarom hulp bij zelfdoding dan wel? Het is de

publicist Karin Spaink die deze vraagt
stelt. Binnen het recht is dit het enige geval waarbij hulp bij iets wat niet strafbaar
is, wel strafbaar is gesteld. Een bizarre juridische figuur vindt zij. En de zaal valt
haar hierin bij: ‘Waarom moet “het” leven
worden beschermd?’ ‘Ik moet m’n hele leven over van alles een beslissing nemen
en over mijn levenseinde mag ik niet beslissen.’ ‘De staat bemoeit zich niet met
het begin van het leven, waarom dan wel
met het einde?’
Spaink pleit ervoor art. 294 lid 2 van het
Wetboek van Strafrecht, waarin hulp bij
zelfdoding strafbaar wordt gesteld, af te
schaffen.
Tweede keus
Verpleeghuisarts Greet Beijk en huisarts
Pieter Wibaut komen aan het woord. Logisch dat hier de vraag aan de orde komt
of de pil van Drion wel thuishoort bij de
arts. Zei Kohnstamm in zijn inleiding niet
dat het vanmiddag zou gaan over hulp bij
zelfdoding búiten de medische setting?
Over hulp bij zelfdoding bij mensen voor
wie het leven niets meer in petto heeft en
niet onder behandeling staan van een
arts?
Greet Beijk is van mening dat medische
betrokkenheid bij euthanasie en hulp bij
zelfdoding is gewenst. Maar de dokter is
er niet voor de pil van Drion, deze valt buiten het medische domein. Wel is zij van
mening dat die pil er moet komen: ook zij
zal hier, mocht het ooit zover komen, op
haar tijd gebruik van willen maken.
Alles goed en wel, maar zolang er nog
geen andere regeling is moet de huisarts
deze dan maar verstrekken. Tweede keus,
maar toch! Dat is de mening van Wibaut.
En als de behandelend arts hier niets van
wil weten, moeten we maar, net als indertijd met abortus, consultatiebureaus oprichten.
Van diverse kanten wordt opgemerkt dat

11

P I L VA N D R I O N

de medische technologie zelf de vraag
naar de pil creëert; ze houdt mensen te
lang in leven. Ook is er binnen de gezondheidszorg geen goede opvang. Kohnstamm
zegt dat deze discussie niet (geheel) ter
zake is. Ook als levens niet te lang gerekt
zouden worden en ook als er voldoende
goede zorg zou zijn, dan blijven er mensen
die vinden dat het leven lang genoeg is geweest en die om middelen zullen vragen.

Tijdens het symposium
zet John Blad juridische
kanttekeningen bij de pil
van Drion.
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Derde weg
Sinds de middeleeuwen zorgen de kerken
ervoor dat de dood als een kwaad wordt
beschouwd. Wat overigens door de medische macht wordt versterkt. Hoe meer het
gezag van de kerken afbrokkelt, des te
groter wordt de medische macht. Vragen
over zin en kwaliteit van het leven worden
niet meer bij de kerk, maar bij de arts
neergelegd. Ook onze autonomie leggen
we in handen van de arts. En daar hoort

ze niet, vindt algemeen geestelijk verzorger Govert Bach. Ook moet worden voorkomen dat autonomie ontaardt in onverschilligheid onder het motto: “Alles moet kunnen.” Met betrekking tot de pil van Drion
pleit Bach dan ook voor een zekere vorm
van toetsing.
Dat de pil van Drion nog niet bestaat, is
het toppunt van onverschilligheid. Mensen
worden zo gedwongen tot een gewelddadige zelfdoding of tot leven tegen heug en
meug. In een gedreven betoog pleit Hans
van Dam, verpleegkundige en publicist,
voor een derde weg: middelen voor oude
mensen, niet acuut te gebruiken, misschien zelfs nooit te gebruiken. Af te halen
bij apotheek of huisarts met een legitimatiebewijs. De arts of apotheek registreert
vervolgens wie middelen heeft afgehaald.
Zo neemt men oude mensen serieus en
wordt maximale rust en veiligheid geboden.

Ondanks leeftijdsdiscriminatie wil Van
Dam vanwege de politieke en maatschappelijke haalbaarheid een beperking tot ouderen vanaf zeventig jaar. Waarbij hij aantekent dat dit, ooit gerealiseerd, een gunstige invloed zal hebben op de inwilliging
van de wensen van onder andere chronisch zieken.
Vermeldenswaard is de uitval van Hans
van Dam naar jurist Blad. In tegenstelling
tot Blad, die het strafrecht een beschermende functie toekent, signaleert Van
Dam misdadige trekken in het strafrecht.
Verpleeghuis
Zowel in het artikel van tien jaar terug als
in het enige maanden geleden opgenomen interview waarmee deze middag begint, spreekt Drion zijn vrees uit ooit in
een verpleeghuis te moeten wonen. In de
NRC van 19 oktober 1991 schrijft hij: Veel
oude mensen die in zulke tehuizen bejaar-

de familieleden of vrienden gaan bezoeken, vervult het met een bijna panische afschuw als ze bedenken dat ook zij daar
blijvend terecht kunnen komen.
Tien jaar later in de film nuanceert hij zijn
opvatting toch enigszins. Als zijn huisarts
nu zou zeggen dat hij niet meer alleen kan
wonen, dan zou hij wel naar een verpleeghuis gaan, maar met de pil van Drion
graag. En met die pil kan hij het daar misschien wel langer volhouden. Als hij maar
weet dat als hij echt niet meer wil, het ook
niet meer hoeft.
Als Kohnstamm de middag afsluit zegt hij
verpleeghuisartsen en verpleeghuizen de
wacht aan. Als de wet in werking is getreden wil hij openheid en protocollen zien zodat ieder, die erheen verhuist, weet waarop hij of zij kan rekenen met betrekking tot
euthanasie en hulp bij zelfdoding.
Hoe verder?
Dit symposium is de opmaat voor de ledenvergadering van de NVVE in maart. Daar
zal besproken worden hoe de vereniging,
nu de wet binnen is en de doelstelling
van de NVVE is gehaald, verder gaat.
Kohnstamm heeft al een paar ideeën die
hij op persoonlijke titel lanceert. Ten eerste vindt hij dat artikel 294 lid 2 waarin
hulp bij zelfdoding strafbaar wordt gesteld,
uit het Wetboek van Strafrecht moet worden geschrapt. Een rare frase in ons strafrecht, vindt ook hij. En de pil van Drion,
daar is hij vierkant voor.
Maar Kohnstamm is te veel politicus om
niet tegelijk aan de maatschappelijke en
politieke haalbaarheid te denken. We moeten niet optreden als een radicale bende,
maar “op gehoorsafstand” van politiek en
maatschappij blijven. De pil waarvoor de
NVVE in eerste instantie gaat, is - als het
aan de voorzitter ligt - leeftijdsgebonden
en niet zondermeer te verkrijgen, maar na
een toetsing (als waarborg aan de samenleving). Kohnstamm bespeurt in de maatschappij verzet tegen het idee dat er jaren
middelen zouden circuleren. Laten we dan
liever actie voeren voor een pil die op kortere termijn gebruikt zal worden.
Verleden jaar maart zei hij in Relevant:
‘Ik ben er nog niet uit hoe in wettelijke termen het “klaar met leven”-vraagstuk vorm
moet krijgen, maar dat het moet gebeuren
staat voor mij wel als een paal boven water.’ Welnu, met dit symposium is de eerste paal geslagen.
Magda van der Grijn
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Euthanasiewet treedt later
in werking
De Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij
zelfdoding is niet zoals aangekondigd op 1 januari 2002 in
werking getreden. De uitvoering, geregeld in de Algemene
Maatregel van Bestuur, ligt
nog ter advies bij de Raad van
State en was niet tijdig terug
om de wet op de afgesproken
datum in te laten gaan. Onduidelijk is hoe lang het nog zal
gaan duren. Het advies kan ieder moment bij het ministerie
binnenkomen, maar volgens
een woordvoerder moet niet
uitgesloten worden dat het
nog een tijdje zal duren, voordat de wet in werking zal treden. (MP)
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Onderzoek naar
levensbeëindigend handelen
In opdracht van de ministers
van Volksgezondheid en Justitie is er wederom een groot
onderzoek gestart naar de
stand van zaken op het gebied
van levensbeëindigend handelen door artsen en het functioneren van de meldingsprocedure. Daartoe wordt een
groot aantal artsen, officieren
van justitie, gemeentelijk lijkschouwers en nabestaanden
van overledenen geïnterviewd.
De betrokkenen wordt gevraagd naar hun handelswijzen, ervaringen en opvattingen met betrekking tot levensbeëindigend handelen. Het
onderzoek staat onder leiding
van de professoren Van der
Wal en Van der Maas. De opzet van het onderzoek is deels
vergelijkbaar met de twee onderzoeken die in 1995/1996
en 1990/1991 werden uitgevoerd.
Een deel van het onderzoek
zal bestaan uit een sterfgevallenonderzoek. Hiervoor wordt
een steekproef getrokken uit
het bestand van doodsverklaringen. De arts die als behandelend arts is opgetreden zal
worden gevraagd nadere informatie te verstrekken over het
levenseinde van de betreffen-

de persoon. Dit sterfgevallenonderzoek wordt tegelijkertijd
ook in een aantal andere Europese landen uitgevoerd zodat voor het eerst internationale vergelijkingen kunnen
worden gemaakt. (MP)
Afname euthanasiemeldingen
in 2000
In 2000 werden in Nederland
2123 gevallen gemeld bij de
regionale toetsingscommissies. In 1999 waren dat er
nog 2216. Dit blijkt uit het
Jaarverslag 2000 van de Regionale Toetsingscommissies
Euthanasie.
Minister Borst antwoordde op
Kamervragen dat het nog veel
te vroeg is om te spreken over
een ‘falend beleid’. Zij denkt
dat er in 2000 wellicht minder
meldingen geweest zijn omdat
artsen wilden afwachten hoe
de parlementaire behandeling
van de euthanasiewet zou uitvallen. Ook denkt ze dat artsen hebben moeten wennen
aan de rol van de vijf regionale toetsingscommissies die
vanaf november 1998 actief
zijn. ‘Dat is een niet ongebruikelijke reactie op een
nieuwe regelgeving op een terrein dat ingrijpt in emotionele
waarden en normen’, aldus
Borst.
De minister sluit daarnaast
ook niet uit dat ongeneeslijk
zieken minder om euthanasie
zijn gaan vragen, juist omdat
de mogelijkheid voor een
zachte dood bestaat. Ongeneeslijk zieke mensen zouden
kracht putten uit de zekerheid
dat zij - mocht het lijden ondraaglijk worden - op eigen
verzoek uit het leven kunnen
stappen. (MP)
Euthanasiebeleid veiliggesteld
Minister Korthals van Justitie
heeft op 6 december in Brussel de garantie gekregen dat
het Europees arrestatiebevel
het Nederlandse euthanasiebeleid niet zal ondergraven.
Korthals kreeg, na wat hij
noemde ‘een hevige strijd’,
voor elkaar dat Nederland
nooit verdachten hoeft uit te
leveren voor daden die zij in

Nederland zelf hebben gepleegd. De Eerste en Tweede
Kamer hadden de minister
duidelijk gemaakt dat hij niet
met minder thuis hoefde te
komen.
De lidstaten van de Europese
Unie hebben een lange lijst
met misdaden opgesteld
waarvoor het arrestatiebevel
geldt. Dit betekent dat als
een van de lidstaten aan Nederland een verzoek doet om
iemand te arresteren voor
een strafbaar feit dat op de
lijst voor komt en waarop een
gevangenisstraf van minimaal
drie jaar staat, Nederland verplicht is de verdachte direct
over te dragen.
Even was er de vrees dat het
Nederlandse euthanasiebeleid onder zware druk zou komen te staan, omdat op de
lijst ook “vrijwillige doodslag”
voor komt. Lidstaten zouden
daar ook euthanasie en hulp
bij zelfdoding onder kunnen
verstaan. In dat geval zouden
artsen die in Nederland euthanasie hebben toegepast of
hulp bij zelfdoding hebben
gegeven, hiervoor in het buitenland vervolgd kunnen worden.
Het Europees arrestatiebevel
is onder grote druk tot stand
gekomen als reactie op de gebeurtenissen op 11 september in Amerika. (MP)
Klaar met leven geen grond
voor hulp bij zelfdoding
De Overveense huisarts P.
Sutorius is op 6 december
door het gerechtshof in Amsterdam schuldig verklaard
aan hulp bij zelfdoding. Met
dit arrest vernietigde het gerechtshof de uitspraak van de
rechtbank in Haarlem die Sutorius had vrijgesproken.
Sutorius had in 1998 hulp bij
zelfdoding verleend aan oudsenator Brongersma die ziek
was en leed aan de leegte en
de zinloosheid van zijn bestaan. Ook de angst dat hij
daarmee nog jaren zou moeten leven en door toenemende aftakeling later wellicht
niet meer in staat zou zijn zelf
zijn leven te beëindigen, er-

voer Brongersma als ondraaglijk. Hulp bij zelfdoding was
volgens het hof niet aanvaardbaar omdat er geen lichamelijke ziekte of psychische
aandoening aan het lijden van
Brongersma ten grondslag
had gelegen. De rol van de
arts had zich volgens het hof
vooral moeten toespitsen op
ondersteuning en het zoeken
naar anderen die Brongersma
hadden kunnen helpen zijn
bestaan zinvoller te maken.
Het hof noemde het aan Sutorius gemaakte verwijt ‘echter zo gering, dat iedere straf
misplaatst zou zijn’. Zij hield
daarbij ook rekening met het
feit dat veel erop wees dat de
vervolging van Sutorius vooral
als proefproces was bedoeld.
Sutorius is in cassatie gegaan
bij de Hoge Raad. (MP)
Huisarts vrijgesproken
van hulp bij zelfdoding
De rechtbank in Assen heeft
op 24 oktober een huisarts
vrijgesproken die verdacht
werd van hulp bij zelfdoding
aan een 81-jarige man die
“klaar met leven” was. De
arts gaf de man die levensmoe was en leed aan hart- en
longziekten op zijn uitdrukkelijke verzoek een middel tot
zelfdoding. Toen de man een
week later overleed meldde
de ar ts, dit niet bij de
toetsingscommissie. Een collega gaf hem daarop aan bij
justitie.
In het bloed van de man werden sporen van het dodelijke
middel aangetroffen, maar in
zo’n geringe mate dat in het
algemeen slechts een toestand van slaap te verwachten is. Er kon niet worden
vastgesteld in hoeverre de lage werkzame concentratie van
het middel in het bloed van de
patiënt het overlijden heeft
bespoedigd. (MP)
BUITENLAND

Britse mag van House of
Lords niet waardig sterven
De Britse Diane Pretty (52)
heeft haar juridische strijd verloren om met hulp van haar

man een eind aan haar leven
te mogen maken. Op 29 november oordeelden vijf Law
Lords van het House of Lords
dat er geen inbreuk is gemaakt op haar mensenrechten. Pretty had een beroep gedaan op het Europese mensenrechtenverdrag dat sinds
2000 in de Britse wet is verankerd. Zij pleitte dat een
recht op leven eveneens een
recht op sterven inhoudt, dat
er sprake is van onmenselijke
behandeling wanneer ze niet
mag sterven met hulp van
een ander en dat het recht op
integriteit en de vrijheid van
godsdienst haar de autonomie
geven zelf over haar leven te
beschikken.
Pretty bevindt zich in een vergevorderd stadium van een
dodelijke ziekte die uiteindelijk al haar spieren zal uitschakelen. Ze kan nauwelijks
meer spreken of bewegen en
moet door een sonde worden
gevoed. Ze hoopt dat haar
man niet zal worden vervolgd
als hij haar helpt een eind aan
haar leven te maken.
Al eerder, op 18 oktober, gaf
het High Court haar op geen
enkele van de aangevoerde
gronden gelijk. Het hof stelde
dat de uitgangspunten van
het mensenrechtenverdrag
juist gericht zijn op de bescherming en instandhouding
van het leven en dat ze deze
uitgangspunten “op hun kop
zetten” wanneer ze Diane
Pretty toe zouden staan te
sterven.
Pretty heeft aangekondigd in
hoger beroep te gaan bij het
Europese Hof, maar dat duurt
gemiddeld vijf jaar en ze heeft
nog slechts enkele maanden
te leven. (RdL)
Euthanasiereis naar
Nederland ‘volstrekte onzin’
Het Italiaanse dagblad La
Stampa kwam op 17 november met het opzienbare
nieuws dat vanuit Italië reizen
naar Nederland worden georganiseerd voor terminaal zieken die euthanasie willen.
Een journalist had de Turijnse
belangenvereniging EXIT ge-

beld met het verzonnen verhaal dat zijn doodzieke moeder haar leven pijnloos wilde
laten beëindigen. Volgens de
journalist kon voor zo’n slordige € 5000,- de hele reis door
EXIT zo worden geregeld: een
auto met chauffeur, opname
in een kliniek, opvang door
een ar ts en een Italiaans
sprekende assistente, twee
gesprekken met ar tsen en
tenslotte de verdoving en het
fatale spuitje, al dan niet in
gezelschap van familieleden.
Zelfs de crematie zou worden
verzorgd. Gevaar voor ontdekking bestaat volgens de voorzitter van EXIT, Emilio Coveri,
niet. Omdat de patiënt offcieel
niet voor euthanasie naar Nederland gaat, maar om een
therapie te volgen die vervolgens niet blijkt te werken. Hij
beweert op deze wijze al tientallen mensen te hebben geholpen.
De hoofdofficier van justitie in
Turijn nam de zaak hoog op.
Bij een huiszoeking bij Coveri
werden documenten, floppydisks en een computer in beslag genomen voor verder onderzoek. Coveri werd urenlang
verhoord. Maar zowel uit het
verhoor als uit de in beslag
genomen documenten zijn
geen belastende gegevens
naar voren gekomen. Ook is
er contact opgenomen met
justitie in Nederland. De Italiaanse politie heeft nageplozen of inwoners van Turijn in
de afgelopen jaren in Nederland zijn gestorven. Dit bleken
er nul te zijn. En de genoemde
kliniek in Nederland staat bekend als felle tegenstander
van euthanasie.
NVVE-directeur Rob Jonquière:
‘Dit verhaal in La Stampa is
echt volstrekte onzin. Bij de
NVVE komen regelmatig telefoontjes uit het buitenland
binnen van mensen die euthanasie willen. We leggen dan
uit dat de euthanasiewet alleen voor inwoners van Nederland geldt. Ik vrees dat er
sprake is van een poging de
Nederlandse euthanasiepraktijk in discrediet te brengen.’
(MP)

KORT
Samengesteld door
Roel de Leeuw en
Marleen Peters
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Bijdragen, bij voorkeur niet langer dan
300 woorden, worden op prijs
gesteld. De redactie beslist over het
al dan niet plaatsen
en behoudt zich het
recht voor brieven
te redigeren en in
te korten.

Stervenshulp
In Relevant nr. 3 en nr. 4 wordt het woord
“stervenshulp” gebruikt als synoniem voor
“levensbeëindiging”. Wij vinden dat u hiermee een woord claimt dat een veel bredere betekenis heeft en daarmee de deur
openzet voor misverstanden.
In ons psychogeriatrisch verpleeghuis
wordt bij tussentijds optredende ziekten
altijd een afweging gemaakt of de lasten
van een behandeling wel opwegen tegen
de baten en beoordeeld of er een reële
kans op herstel bestaat. Puur levensrekkend handelen is geen usance.
Het feit dat iedereen hier zijn laatste levensfase doorbrengt, maakt dat wij veel
waarde hechten aan de begeleiding van
het stervensproces. Ook deze begeleiding
zien wij als een vorm van stervenshulp,
namelijk passende zorg bieden in iemands
laatste levensfase.
Bij het lezen van uw special Stervenshulp
bij dementie werd ons duidelijk dat u met
stervenshulp alleen “actieve” hulp in de
zin van levensbeëindiging bedoelt. Dit verbaast ons. Het gaat dan om euthanasie
bij dementie. Waarom niet zo benoemd?
Voorheen was er altijd spraakverwarring
over actieve of passieve euthanasie. En
een abstinerend beleid werd nogal eens
als euthanasie geduid, hetgeen onder familie van bewoners soms twijfel of weerstand voedde ten aanzien van het voorgestelde beleid. Door nu euthanasie bij de-

De NVVE is op zoek naar vrijwilligers voor de

LEDENONDERSTEUNINGSDIENST (LOD)
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in de regio’s Utrecht en omstreken, Gooi, Amsterdam en omstreken,
Drenthe, Groningen en Oost-Brabant/Noord-Limburg.
De LOD bestaat uit 35 vrijwilligers die informeren, ondersteunen,
bemiddelen en advies geven over vragen of problemen rondom
euthanasie. Ze worden begeleid door twee coördinatoren vanuit
het bureau in Amsterdam.
Wij vragen: relevante werkervaring, bij voorkeur vanuit het maatschappelijk werk of de gezondheidszorg; zeer goede contactuele
eigenschappen; flexibele tijdsinvestering; beschikking over een auto;
bij voorkeur 35 jaar of ouder.
Wij bieden: training en begeleiding; deskundigheidsbevordering;
reis- en onkostenvergoeding.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met
Marion Ebbinge of Loes van den Berg, tel. 020 - 620 06 90.
Uw sollicitatiebrief met motivatie en CV kunt u richten aan:
NVVE, Ledenondersteuningsdienst, Postbus 75331,
1070 AH Amsterdam.

mentie verhullend te benoemen als stervenshulp komen we opnieuw in een
spraakverwarring terecht.
P. van der Kam
voorzitter Ethische Commissie van Psychogeriatrisch Zorgcentrum Lisidunahof, Leusden

Naschrift red.: In de genoemde artikelen
bedoelen we met stervenshulp inderdaad
het op verzoek actief levensbeëindigend
handelen door een arts (euthanasie dus)
en niet de veel bredere term stervensbegeleiding. Wij zijn van mening dat gezien de
context waarin dit woord is gebruikt en de
doelstellingen van de NVVE er geen misverstand over onze bedoeling kon bestaan.
Pil van Drion
Met voldoening las ik in Relevant nr. 4 dat
er een symposium zal worden gehouden
met als thema Het zelfgekozen levenseinde van ouderen. Heel graag had ik hierbij
aanwezig willen zijn, maar ik ben ernstig
slechthorend, 84 jaar oud en moet reizen
met het openbaar vervoer.
Ik denk dat het wel ongeveer tien jaar geleden is, dat ik voor het eerst over de pil
van Drion las en toen al dacht dat ik graag
over die pil zou willen beschikken. U zult
wellicht begrijpen dat die wens inmiddels
sterker is geworden. Ik ben iemand die
al lang “klaar met leven” is, maar helaas
(vreemd dat woord in dit verband te moeten gebruiken) nog goed gezond. Natuurlijk
heb ik een aantal ongemakken, maar die
zijn geen van alle “levensbedreigend”.
Echter wel zo hinderlijk dat ik er af en toe
wanhopig van word.
Ik heb hierover meerdere malen met mijn
huisarts gesproken. Hij zegt dan zoiets
van: “Ik zal u wel helpen te zijner tijd.”
Maar hij bedoelt denk ik pijnbestrijding of
zoiets. Als u mijn levensloop zou kennen,
zou u mij zeker begrijpen. Geen tragisch
leven hoor, maar hoogst gevarieerd en rijk
aan ervaringen en belevenissen. Daarom
ben ik er ook zo moe van en kan ik zeggen: ik heb alles gehad.
Ik zorg nog voor mezelf, doe mijn boodschappen en kook. Maar hoe lang zal ik
dat nog kunnen? En dan loop ik tegen de
gevolgen van een “falende overheid” op:
je mag geen einde aan je leven maken,
maar moet verder tobben. Dat is een
soort angstbeeld dat een mens op mijn
leeftijd heeft. Daarom alleen al zou de pil
van Drion een zegen zijn. Niet om deze
meteen te slikken, maar als geruststelling
voor als het echt niet meer gaat.
L. Verduyn, Gouda
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Mens is een zachte machine
Een buigzaam zuiltje met gaatjes
Propvol tengere draadjes
En slangetjes die dienen
Voor niets dan tederheid
En om warmer te zijn dan lucht
Leo Vroman

Op een avond werd ik, nadat ik mijn moederlijke taken als knuffelen,
verhaaltje voorlezen en lekker toestoppen had volbracht, gebeld. Een
bezorgde dame vroeg of ik eens naar haar tante wilde kijken. Deze tante
woonde in een huisje dat ’s zomers frank en vrij tussen twee uitbundige
velden dahlia’s staat. Ik zag haar dan, met haar korte steile grijze haren die
om een klein “muizenkoppie” piekten in een fleurige wijde rok en altijd blote
voeten, tussen de bloemenpracht lopen.
Tante werd steeds magerder en kon al ruim een jaar niet meer praten.
Ze was niet bij een huisarts ingeschreven en niet verzekerd. Ze verliet zich
op allerhande kwakzalvers en natuurgenezers. Maar nu had ze dan toch,
na een zeer angstige en benauwde nacht, gevraagd of ik wilde komen.
Ik ben er - een beetje bang voor wat ik aan zou treffen - heen gegaan. Om
haar niet af te schrikken, heb ik in eerste instantie mijn tas maar in de auto
laten staan. Het huisje rook weelderig naar de vele katten en verkeerde in
een staat van niet ongezellige wanorde. Modern gemak was hier nog niet te
vinden. Ze zat als een klein hoopje mens in de leunstoel bij het raam onder
de enige lamp die er was. Op haar schoot lag een toverleitje waarop ze alles
schreef.
Op de vraag waar ik haar mee zou kunnen helpen, schreef ze dat ze de
afgelopen nacht zo benauwd geweest was, dat ze bang was te stikken.
Ze hoopte dat ik daar wat voor had. Ze kon nauwelijks slikken en had veel
last van grote hoeveelheden zeer taai slijm wat een bejaarde vriend met een
haaknaald als spaghettislierten draaiend om een vork geduldig verwijderde
uit haar keel. Ik vertelde haar wat ik zou kunnen geven voor de benauwdheid
en wat voor werking dat nog meer kon hebben. Ze vond het goed als ze de
vitamine E van dokter Santos (Santos... ja, ja) maar mocht blijven slikken.
De volgende avond woedde er een orkaan over Nederland, zeventien doden
en veel schade. Straatlantaarns en telefoon waren uitgevallen en geen kip op
straat. Ik wilde naar haar toe. Met een zaklantaarn en te voet over een weg
bezaaid met afgerukte takken voelde ik me een beetje Florence, je weet wel.
Ze was blij me te zien en had die nacht goed geslapen. Ze schreef op haar
leitje: denk jij dat het kanker is? Waarop ik
haar vroeg: wat denkt u? Ze keek me aan en
knikte. Dat was genoeg. Ze wilde er verder
niet meer over praten. Al luisterend naar de
loeiende wind hebben we wel nog wat
gefilosofeerd over wat wijsheid is en wat de
zin zou kunnen zijn van gebeurtenissen op
deze aardbol en in mensenlevens. Toen ik zag
dat ze moe was, heb ik afscheid van haar
genomen. De volgende dag is ze rustig
ingeslapen.
Marijke Boorsma
verpleeghuisarts

R e l eva n t is een uitgave
van de Nederlandse
Vereniging voor Vrijwillige
Euthanasie en verschijnt
viermaal per jaar
R e d a c t i e a d re s
NVVE
Postbus 75331
1070 AH Amsterdam
E i n d re d a c t i e
Marleen Peters
B u re a u re d a c t i e
Ronald van Rheenen
Redactie
Hans van Dam
Edith Donck
Magda van der Grijn
Walburg de Jong
Marleen Swenne
Fo t o g ra f i e
Charlotte Bogaert
Vo r m g ev i n g
Kees Wagenaars, Breda
Druk
T’Hooft, Aalter
Oplage
92.000
Abonnementen
Jaarabonnement Nederland:
€ 10 (voor niet-leden)
Overige landen: op aanvraag
G e s p ro ke n ve rs i e
Voor visueel gehandicapten
is Relevant op cassette
verkrijgbaar. Aanvragen via
het bureau van de NVVE
C o py r i g h t
NVVE, Amsterdam
Overname van artikelen
is toegestaan mits met
bronvermelding en in overleg
met de redactie
ISSN 1381-2866

17

L E D E N V E R GA D E R I N G

ALGEMENE LEDENVERGADERING
16 maart 2002
Nu de euthanasiewet is goedgekeurd door
het parlement en deze binnenkort echt in
werking zal treden, kan betoogd worden
dat de doelstellingen van de NVVE zijn
bereikt: een brede maatschappelijke
acceptatie en legalisering van euthanasie
en hulp bij zelfdoding. Dit geeft aan de
Algemene Ledenvergadering (ALV), die
plaats zal vinden in de Jaarbeurs te
Utrecht, een bijzondere kleur: de NVVE
dient zich te beraden over haar toekomst.
Wat gaat zij doen, op welke manier en welke consequenties heeft dat.
In het beleidsplan 2002-2007 dat op de
vergadering wordt gepresenteerd, heeft het
bestuur een aantal beleidsvoornemens
geformuleerd. Over twee onderwerpen zal
echter eerst de ledenvergadering zich moeten uitspreken alvorens deze in het
beleidsplan kunnen worden opgenomen:

• de voortzetting van het debat over het
zelfgekozen levenseinde, oftewel de pil
van Drion;
• de problematiek rond de “duizend van
Remmelink”.
Halverwege zal de vergadering geschorst
worden om over de genoemde onderwerpen te discussiëren. Deze discussies kunnen resulteren in acties die in het beleidsplan moeten worden opgenomen. Daarom
wordt na de discussies de vergadering heropend om daarover besluiten te nemen.
We rekenen net als de laatste jaren weer
op een goede opkomst. Na aanmelding
via het kaartje op deze pagina ontvangt u
tijdig alle benodigde informatie. Deze informatie is vanaf half februari ook te vinden
op de website www.nvve.nl
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Op de agenda staan de volgende punten:
PROGRAMMA
10.00 – 10.30
10.30 – 12.00
12,00 – 13.00

ontvangst
ledenvergadering
discussie I

13.00 – 14.00
14.00 – 15.30

lunchpauze
discussie II

15.30 – 16.00
16.00 – 17.00

theepauze
ledenvergadering
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•
•
•
•
•
•
•

verslag van de ALV 31 maart 2001
jaarverslag 2001
financieel verslag 2001
beleid en begroting 2002
beleidsplan 2002-2007
bestuursverkiezing
jaarrede voorzitter

en verder
• beleid t.a.v. het zelfgekozen levenseinde
• beleid t.a.v. de “duizend van Remmelink”

BUITENLAND

B E L G I Ë S L E C H T VO O R B E R E I D
OP NIEUWE EUTHANASIEWET
Als het kerstreces ondertussen geen roet in het eten heeft gegooid, kan de euthanasiewet in België per
1 april 2002 van kracht worden. Na een lijdensweg van twee jaar keurde in oktober de Senaat het wetsvoorstel goed. Maar over de consequenties is nog niet goed nagedacht.
In oktober nam de Senaat het wetsvoorstel
aan na een marathonzitting waarin over
zo’n honderd amendementen moest worden gestemd. Toch zag de paars-groene
meerderheid de essentie van de wetsvoorstellen voor euthanasie en palliatieve zorg
niet echt in gevaar komen. Vervolgens ging
het wetsvoorstel naar de Kamer van
Volksvertegenwoordigers (te vergelijken
met de Tweede Kamer). Omdat de politieke
verhoudingen in beide Kamers praktisch
gelijk zijn, kan hoogstens een vertragingstactiek van de oppositie de behandeling
enige weken ophouden. Na aanvaarding en
publicatie in het Staatsblad, treedt de wet
drie maanden later in werking.
De senatoren willen euthanasie onder bepaalde voorwaarden mogelijk maken, een
evaluatiecommissie oprichten, aan ongeneeslijk zieke patiënten het recht verschaffen een beroep te doen op ononderbroken
palliatieve zorg en het recht geven om juist
en volledig te worden ingelicht over de diagnose. Het moeilijkste punt was of euthanasie wel of niet uit het Wetboek van Strafrecht moest. Als compromis kwam er uit
dat de artikelen over doodslag, moord en
vergiftiging in geval van euthanasie niet van
toepassing zijn als aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan.

dit geval een tweede arts raadplegen die
psychiater is of specialist in de aandoening
van de ziekte. Tussen het verzoek en de
toepassing van euthanasie moet een
maand verlopen. De wet bepaalt tenslotte
ook dat iedereen een schriftelijke wilsverklaring kan opstellen om euthanasie te
laten toepassen indien hij of zij aan een
ernstige ziekte lijdt en niet meer bij bewustzijn is.
De arts die euthanasie toepast, zal binnen
vier dagen een registratiedocument moeten
sturen aan een Federale Controle- en
Evaluatiecommissie. Die commissie zal
bestaan uit zestien leden, onder wie minstens vier artsen, vier hoogleraren in de
rechten of advocaten en vier vertegenwoordigers die de problemen van ongeneeslijke
patiënten kennen. Dat kan een probleem
gaan opleveren. Ook voor abortus bestaat
er zo’n evaluatiecommissie, maar na vier
oproepen eerder dit jaar is die commissie
nog immer niet volledig bij gebrek aan geïnteresseerde kandidaten.

Praktische consequenties
In november bleek dat een meerderheid
van de Belgische artsen niet is voorbereid
op de praktische uitvoering van de euthanasiewet. Professor in de sociologie, Luc
Deliëns, van de liberale Vrije Universiteit in
Brussel (VUB) publiceerde in het vakblad
Voorwaarden
Recht op euthanasie hebben enkel meerDe Huisarts de resultaten van een onderderjarigen die handelsbekwaam en bewust zoek, waaruit zou blijken dat de meerderzijn op het ogenblik van het verzoek. Het
heid van de huisartsen niet weet hoe en
verzoek moet bovendien vrijwillig en welmet welke middelen zij het leven van een
overwogen zijn en herhaald worden geuit.
terminale patiënt kunnen verkorten.
De zieke moet zich in een medisch uitzicht- Men zou zich niet realiseren wat de praktiloze toestand van aanhoudend en ondraag- sche consequenties zijn van de beslissinlijk fysiek of psychisch lijden bevinden. De
gen. Waar moeten de artsen de middelen
arts moet de patiënt inlichten over zijn of
vandaan halen, hoe worden ze toegediend,
haar gezondheidstoestand en de levensver- zijn apothekers bereid die middelen af te
wachting. Hij moet al de andere mogelijkhe- leveren, wie kan hen deskundig advies
den, waaronder palliatieve zorg, bespreken. geven, is het veilig op een euthanasieverDe arts moet een tweede arts raadplegen
zoek in te gaan? Die vragen zijn niet beanten het verzoek bespreken met het verplewoord. Ook vreest Deliëns dat de Federale
gend team en naasten die de patiënt aanControle- en Evaluatiecommissie snel overwijst.
belast zal raken. Eén team moet alle melOok niet-terminale zieken in een medisch
dingen beoordelen.
Bart Willemsen
uitzichtloze situatie kunnen hulp vragen om
het leven te beëindigen. De arts moet in
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OPINIE

VAN VOORVECHTERS
TOT TEGENSTANDERS
SPIJT, kopte NRC Handelsblad op zaterdag 10 november. Voorvechters van euthanasie
bezinnen zich. Volgens het artikel zou een groeiende groep huisartsen steeds
gereserveerder tegenover dood op verzoek komen te staan en daar ook naar handelen.
NRC-journalist Margriet Oostveen is aanwezig bij een intervisiegroep (“onze uithuilsessie”, zoals enkelen het noemen) van
Steun en Consultatie bij Euthanasie in Amsterdam (SCEA). Hier worden euthanasiezaken besproken waarmee de SCEA-artsen
recentelijk te maken hebben gehad. De
SCEA-artsen ondersteunen en informeren
sinds 1997 collega’s die met een euthanasieverzoek geconfronteerd worden en treden op als tweede arts.

Om met de kennis van nu te
oordelen over het handelen
van toen is onzuiver

20

Relevant 1/2002

Een aantal aanwezige artsen vindt dat uit
onkunde en onwetendheid mensen de euthanasieprocedure worden ingesluisd aan
wie nog heel wat kwaliteit van leven geboden zou kunnen worden. Maar zij hebben
de oplossing gevonden: palliatieve zorg.
De artsen zijn erachter gekomen dat er een
manco zit in hun kennis over deze zorg.
Er knaagt iets bij hen: als ze toen hadden
geweten wat ze nu weten, hadden sommige
patiënten geen euthanasie gekregen.
Aan de ene kant kun je opgelucht zijn voor
hun uitbehandelde, terminale patiënten dat
de kennis van deze artsen over palliatieve
zorg zo is toegenomen. Maar zorgelijk is
wel dat het ook zo kan zijn dat deze artsen
verzuimd hebben zich tijdig bij te scholen.
De arts Ben Crul merkt in een ingezonden
brief in NRC op: Natuurlijk is de kennis
over palliatieve technieken verbeterd, maar
om met de kennis van nu te oordelen over
het handelen van toen is onzuiver.
Bij mijn weten zijn er heel veel artsen die
al vele jaren prima zorg en stervensbegeleiding geven (en zich daarin zonodig bijscholen) maar die euthanasie toen èn nu
niet uitsluiten. Goede zorg betekent voor
hen dat palliatieve zorg en euthanasie in

elkaars verlengde liggen. Het is niet het
één of het ander. Ook als de zorg optimaal
geregeld is, zullen er altijd mensen zijn die
om wat voor reden dan ook niet meer verder kunnen of willen leven. En je mag hen
niet in de steek laten, omdat je als arts
vindt dat het nog wel even kan.
Communicatie
De genoemde SCEA-artsen voelen zich,
sinds de euthanasiewet door de Tweede en
Eerste Kamer is aangenomen, in toenemende mate onder druk gezet door terminale
patiënten om euthanasie te verlenen.
Sindsdien zien ze hun patiënten veranderen: ze vragen niet meer voorzichtig om een
zachte dood, maar eisen die volgens hen
als het ware op. Wat is hier mis gegaan?
De communicatie tussen deze artsen en
hun patiënten lijkt tot een dieptepunt gedaald. Maar ligt dat werkelijk alleen aan de
patiënten? Of zijn het misschien de artsen
die deze reactie uitlokken, omdat ze niet
duidelijk kunnen maken dat palliatieve zorg
dé oplossing is?
Hulpverleners hebben het volste recht een
eigen afweging te maken, maar je mag verwachten dat ze zich ook kunnen inleven in
het verzoek van de patiënt. En dat gebeurt
hier niet. Staat niet in de wet dat de arts
samen met de patiënt tot de overtuiging
moet komen dat er geen redelijke andere
oplossing is om het lijden te verlichten?
Niet éénmaal vragen de artsen in het artikel zich af hoe de patiënt erover denkt. Ze
beoordelen zelf of de misère wel groot genoeg is en of er nog een schepje bovenop
kan. Een van de artsen laat er geen misverstand over bestaan: ‘De euthanasiewet
was niet voor hen (de patiënten, red.) bedoeld - die was voor ons.’
Volgens Oostveen is een van de zorgvuldigheidseisen bij euthanasie - en waaraan de
arts zich moet houden wil hij niet strafbaar
zijn - dat de arts beoordeelt of het lijden
uitzichtloos en ondraaglijk is. En ook een
van de artsen zegt: “Zonder kennis van palliatieve zorg kan ik niet vaststellen of
lijden ondraaglijk en uitzichtloos is.”

Maar hoe kan een arts beoordelen of een
patiënt ondraaglijk lijdt? Alleen de patiënt
kan weten wanneer voor hem of haar de
grens is bereikt.
Krokettenautomatisme
Een van de artsen vertelt dat ze vroeger
het woord euthanasie altijd één keer liet
vallen als ze een ongeneeslijk zieke en uitbehandelde patiënt had. Sinds ze zich drie
jaar geleden in de palliatieve zorg verdiepte, gebruikt ze het “E-woord” niet meer. En
wat blijkt: vrijwel geen enkele patiënt vraagt
nog om euthanasie. (Of had hier moeten
staan: durft er nog om te vragen?)
Patiënten laten zich volgens haar veel meer
beïnvloeden dan artsen beseffen. ‘Noem je
euthanasie dan vragen ze daarom. En
noem je palliatieve zorg dan wordt het dat.’
Een andere arts noemt dit het “krokettenautomatisme”. “Gooi er geld in en er komt
een kroket uit - gooi er een verzoek in en
er komt euthanasie uit.” De patiënten van
de “E-arts” vragen nog wel om euthanasie,
maar dankzij haar kennis van de palliatieve

Goede zorg betekent dat
palliatieve zorg en euthanasie
in elkaars verlengde liggen
zorg heeft ze niet een keer euthanasie
meer hoeven toepassen!
Vroeger waren het de patiënten die over
“K” spraken en durfden ook artsen het
woord “kanker” slechts moeizaam in de
mond te nemen. Gelukkig zijn die tijden
veranderd, zou je denken. Het is daarom
op zijn minst verontrustend te noemen dat
een arts die werkt voor SCEA (de voorvechters van euthanasie!) het woord euthanasie
liever niet meer in de mond neemt en over
“E” gaat praten. Je zou mogen verwachten
dat ze juist blij is dat er eindelijk een wettelijke regeling komt die artsen niet langer
strafbaar stelt en die er mede voor zorgt
dat er openlijk over euthanasie kan worden
gesproken.
Op de zorg die deze artsen geven, lijken
maar twee van de drie betekenissen van
toepassing die Van Dale aan het woord palliatief geeft: lapmiddel en smoes/uitvlucht.
Marleen Peters

C O M M E N TA A R
Ko n i n k l i j ke o n d e rs c h e i d i n g
De recente uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam in de
zaak tegen de huisarts die enkele jaren geleden zijn patiënt
Brongersma op diens verzoek hielp uit het leven te stappen,
is in meerdere opzichten dramatisch. Er bestaat wat mij betreft geen twijfel over het feit dat het wenselijk is om heel
hard te knokken voor een regeling waardoor mensen - zeker
oude mensen - het recht krijgen om desgewenst zelf de regie
over te nemen over het moment en de wijze waarop zij willen
sterven. En het spreekt vanzelf dat die regeling aanzienlijk
menswaardiger opties moet bieden dan die welke het Wetboek van Strafrecht nu al toestaat: je mag jezelf van de wetgever ongestraft ophangen, voor de trein werpen of een einde
aan je leven maken langs de lijnen omschreven in het Schotse boekje. Daar moeten wij nodig verandering in brengen.
Maar wat mij in hoge mate stoort in de discussie rond Brongersma, is dat deze geheel in het teken van “klaar met leven”
is komen te staan. Dertig jaar lang hebben wij gevochten voor
de legalisering van euthanasie en hulp bij zelfdoding in een
medische setting. Iemand die uitzichtloos en ondraaglijk lijdt
mag immers van de wetgever zijn of haar arts vragen te helpen om een eind aan zijn leven te maken. Onze strijd voor die
legalisering loopt langs vele helden - van wie er een daarvoor
inmiddels koninklijk is onderscheiden (zie NVVE-nieuws, pag.
27) - en langs een paar toonaangevende uitspraken van diverse rechters. Een daarvan is de uitspraak van de Hoge Raad
uit 1984: ook in de situatie waarin sprake is van angst voor
verdergaande ontluistering (en/of angst niet waardig meer te
kunnen sterven) mag een arts een patiënt helpen te sterven.
Tijdens de parlementaire behandeling van de euthanasiewet
in de Eerste en Tweede Kamer is een- en andermaal door de
bewindslieden bevestigd dat die uitspraak uit 1984 onveranderd in de nieuwe wet bedoelde te zijn overgenomen.
Brongersma was incontinent en leed aan zware evenwichtsstoornissen. De medische wetenschap kent geen afdoende
medicijn of therapie tegen deze ziekten. In de zaak Brongersma had de rechter mijns inziens daarom moeten beoordelen
of in die situatie met recht een beroep gedaan kan worden
op angst voor verdergaande ontluistering. Pas als op die
vraag een ontkennend antwoord zou zijn gegeven, zou subsidiair de vraag aan de orde hebben mogen komen of een arts
iemand op het enkele feit dat deze invoelbaar “klaar met leven” is, mag helpen te sterven.
Ik ben blij dat Brongersma’s huisarts - een van de helden die
een koninklijke onderscheiding verdient - besloten heeft de
zware gang naar de Hoge Raad te maken. Want het oordeel
van het gerechtshof dat het enkele feit dat iemand zegt “klaar
met leven” te zijn geen reden mag zijn voor euthanasie of
hulp bij zelfdoding, is in hoge mate
te betreuren. Het feit dat Brongersma’s huisarts niet is vrijgesproken
op grond van het arrest uit 1984 is
dramatisch, want het zet ons streven om mensen meerdere mogelijkheden te bieden om waardig te sterven terug in de tijd.
Jacob Kohnstamm
voorzitter NVVE
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Stof tot nadenken
Karin Spaink (1957) heeft volgens haar uitgever een wijs,
geestig en informatief boek
geschreven over de dilemma’s
en paradoxen van de dood, euthanasie en (hulp bij) zelfdoding. “Een slim boek, met
messcherpe analyses, dat mij
een hoop nieuwe inzichten
heeft verschaft”, zei (Brongersma’s) huisarts Philip Sutorius toen hem het eerste
exemplaar werd overhandigd.
Alle media hebben er uitvoerig
aandacht aan besteed en talloze voor- en tegenstanders
opgevoerd. Terecht, want wat
Spaink aan de orde stelt, is
nogal wat. Ze heeft zich grondig in de materie verdiept, zet
haar tanden in onderzoeksresultaten en rechtbankverslagen, beschrijft met psychologisch inzicht enkele praktijkvoorbeelden uit haar vriendenkring en ze deinst er niet voor
terug om ook haar eigen mislukte zelfdoding openbaar te
maken.
Van euthanasie moet ze eigenlijk niets hebben, schrijft ze
aan het eind van haar boek.
Ze wil (als MS-patiënt) niet afhankelijk zijn van andermans
instemming dienaangaande.
Als je in de voorgaande hoofdstukken hebt gelezen hoe
moeizaam de verzoeken om
euthanasie verlopen, dat twee
van de drie verzoeken afgewezen worden en (àls het al uitgevoerd wordt) het lijden in het
merendeel van de gevallen
slechts twee tot zeven dagen
wordt verkort, dan wordt zelfdoding wel erg verleidelijk...
Als u tenminste dood wilt op
een zelfgekozen moment.
Denk dan niet dat u de benodigde boodschappen zomaar
via internet in huis kunt halen.
Spaink vermeldt alle nationale
en internationale sites die ze
met eindeloos geduld geraadpleegd heeft, somt de namen
en prijzen op van middelen en
waarschuwt voor miskopen en
malafide leveranciers.
Menig NVVE-lid zal haar kritiek

onderschrijven op het monstrum van de termen “ondraaglijk en uitzichtloos lijden”, op halfhartige artsen
die sjoemeleuthanasie (met
morfine) uitvoeren, op de willekeur van het Openbaar Ministerie met haar proefprocessen, op onze minister van Justitie, ja, wellicht ook op onze
eigen NVVE.
In het recensie-exemplaar
schreef Karin Spaink een opdracht voor de lezers van Relevant: Nooit lang wachten
met nadenken en praten. Haar
makkelijk leesbare boek geeft
u stof te over!
Edith Donck

Filosofietjes van een
depressieve huisvrouw
Klein leed is een mooi gekozen titel voor de bundel filosofietjes van Betsy Udink
(1951), moeder, journaliste
en echtgenote (van een diplomaat). Betsy vindt zichzelf
“stemmingsgestoord”: ze is
bang, ze ergert zich aan alles
en iedereen, inclusief haar eigen kinderen, ze doet niks, ze
heeft nergens tijd voor en ze
lijdt aan chronische slapeloosheid. Toch meldt ze zich aan
voor “heropvoeding”: psychiaters en therapeuten worden
bezocht en zelfhulpboeken
aangeschaft (en met veel kritiek opzij geschoven). Herkenbaar leed voor lotgenoten, op
een aardige manier onder
woorden gebracht.
Gelukkig pakt Udink zichzelf
bij de lurven: ze gaat skaten,
kookt weer eens gezellig (het
leuke van koken is dat het een
uitdrukking van liefde is) en ze
neemt lenzen. (Nadat haar
man, na drie maanden zwijgen
over haar fantastische nieuwe
bril, eindelijk durft te zeggen
dat hij haar zonder bril leuker
vindt!)
Een “zusje van Prozac” brengt
eindelijk soelaas. Haar leven
wordt beheersbaar. Ze slaapt
enigszins normaal en ontdekt
dat dagdromen haar een ongekend gevoel van geluk geven, plús de energie om middels een kort-door-de-bocht-

stijl te schoppen tegen de zelfmoordlobby, dat wil zeggen de
zelfmoordverenigingen èn artsen die bereid zijn om de rol
van beul te spelen. Stichting
De Einder noemt Udink een
zelfmoordclub. Jan Hilarius die
de zin van zijn leven heeft gevonden in de zelfdoding van
anderen zou beter zijn energie
kunnen gebruiken om die anderen weer plezier in het leven
te geven [...] in plaats van ze
de dood voor te schrijven.
Udink gaat er in dit een na
laatste hoofdstukje van uit dat
euthanasie en hulp bij zelfdoding een fluitje van een cent
zijn, dat doodslobbyisten en
een arts graag ‘ja’ zeggen,
want dan hebben ze tevreden
klanten. (Artsen zijn net als
andere mensen; ze willen
resultaten van hun werk zien.)
Udink hoeft van zichzelf nog
lang niet dood. Misschien
heeft ze nog tijd om iets genuanceerder over dit onderwerp
te schrijven.
Edith Donck

Zelfdoding in eigen kring
Een aantal mensen die op de
vraag om euthanasie of hulp
bij zelfdoding nul op het rekest
krijgt en een harde methode
van zelfdoding (verhanging,
voor de trein springen) weigert, kiest voor een derde
weg: ze nemen het “humane”
sterven zelf ter hand. Ze effenen zelf de weg naar de dood,
zo goed en zo kwaad als dat
gaat.
Over hen gaat het nieuwe boek
van psychiater Boudewijn Chabot: Sterfwerk, met de wat
pompeuze ondertitel De dramaturgie van zelfdoding in eigen kring. In de praktijk gaat
het hier om stoppen met eten
en drinken of het op slinkse
wijze bij elkaar sprokkelen van
de dodelijke middelen. Voor
advies of voorlichting doen velen een beroep op een medewerker of vrijwilliger van de
NVVE of De Einder.
Chabot wil deze, wat hij noemt
zelfdoding in eigen kring, in
kaar t brengen. Hij onderscheidt twee situaties: de zelf-

doding wordt besproken en/of
voorbereid met tenminste één
dierbare, waarbij de adviseur
een bescheiden rol heeft; en
zelfdoding waarin dierbaren
niet zijn betrokken en de adviseur een veel prominentere
rol heeft. Gemeenschappelijk
is dat er geen arts aanwezig
is en dat de arts ook geen verantwoordelijkheid heeft voor
het slagen van de zelfdoding.
Bemoeienis is er soms wel,
hetzij dat de arts de benodigde medicijnen in kleine porties voorschrijft, hetzij dat de
persoon in kwestie de middelen aan de arts weet te ontfutselen. Ook gemeenschappelijk is dat de gekozen weg
steeds second best weg is:
de behandelend arts weigerde de gevraagde stervenshulp.
Chabots zoektocht leverde
twintig “gevallen” op. Een aantal beschrijft hij uitvoerig. Heel
feitelijk, zonder commentaar
te geven in de zin van wat hij
er goed of niet goed, invoelbaar of niet invoelbaar, gewenst of ongewenst aan vindt.
Deze studie geeft geen ethische beschouwing noch een
ideologisch standpunt maar
een medisch-sociologische
terreinverkenning, schrijft hij.
Een oordeel laat hij nadrukkelijk over aan de lezer, die hij
daar mondig genoeg voor
acht. Dat laatste klinkt mooi,
maar die lezer wil misschien
ook met Chabot in debat en
die kans krijgt hij nu niet. Precies hier zit het manco van dit
boek. Chabot presenteert een
onderzoek, maar laat een beschouwing over de resultaten
achter wege. Nergens wordt
duidelijk waar hij zelf precies
staat. Tenminste mag van
hem worden verwacht dat hij
de rol van artsen kritisch beziet. Dat gebeurt niet, zelfs
niet als zij angstwekkend falen in normale(!) ster venszorg. Al had hij maar geschreven dat hij zich moet bedwingen om geen ongemeen vurig
protest te laten horen.
Misschien staat zijn eigen
praktijk een kritisch standpunt
over zelfdoding in eigen kring

in de weg. Het is namelijk zeer
wel mogelijk dat ook een aantal van zíjn patiënten de weg
van list en bedrog op gaat.
Want behalve die ene, geruchtmakende hulp bij zelfdoding die hij verleende, heeft
geen enkele patiënt hem tot
hulp bij het zelfgekozen einde
weten te bewegen. Omdat, zoals hij zelf schrijft, in zijn ogen
de situatie van die mensen
nog niet uitzichtloos was. “In
zijn ogen”, is dat niet precies
de eenkennigheid die de
openheid van hulp bij het zelfgewilde einde bedreigt?
Hans van Dam

Van taboe tot wet
Twaalf jaar is Lourens Looijenga in 1971 als hij in het
Journaal hoort dat zijn huisarts Truus Postma uit Noordwolde een einde heeft gemaakt aan het leven van haar
doodzieke moeder. Het onderwerp zal hem niet meer loslaten. Als journalist volgt hij de
zaak op de voet, wat uiteindelijk leidt tot het boek Over de
drempel. Een document waarin hij aan de hand van het artsenechtpaar Postma terugblikt op de ontstaansgeschiedenis van de eerste euthanasiewet ter wereld.
Als in 1971 bekend wordt dat
justitie besloten heeft Truus
Postma te vervolgen steekt
vanuit de samenleving een
storm van protest op. En de
belangstelling kent letterlijk
geen grenzen. Journalisten uit
de hele wereld weten het
“rooie” Friese plaatsje te vinden. Postzakken vol symphatiebetuigingen uit binnen- en
buitenland komen binnen.
Vanuit Postma’s beroepsgroep wordt opvallend positief
gereageerd: eindelijk iemand
die de problematiek rond euthanasie naar buiten durft te
brengen. Voor het eerst wordt
duidelijk wat er onder de oppervlakte allemaal gebeurt.
Het balletje is gaan rollen en
niet meer te stoppen.
Een handtekeningenactie leidt
een jaar later tot de oprichting
van de NVVE.

BOEKEN
Het verhaal rond de Postma’s
wordt in het boek in het perspectief van de tijd geplaatst.
Het is de tijd van het abortusvraagstuk, de “drie van Breda” en Van Agt die voordat hij
in 1971 aantreedt als minister van Justitie nog zegt dat
euthanasie een uiting kan zijn
van medemenselijkheid, maar
later de zaak ‘allerminst plezierig’ blijkt te vinden. Duidelijk wordt geschetst hoe politiek-rechts de maatschappelijke discussie constant weer
weet te frustreren door vertragingstechnieken te verzinnen
als het instellen van commissies die telkens weer een ander aspect van het vraagstuk
onder de loep moeten nemen.
Maar de tijd staat niet stil.
Omdat de politiek geen standpunt durft in te nemen, zijn
het vooral de rechters die in
tal van rechtszaken de grens
bepalen van wat wel en niet
mag.
Een van de sterke punten van
het boek is dat het laat zien
dat de argumenten en technieken van tegenstanders van
euthanasie in dertig jaar tijd
niet veranderd zijn: de vergelijkingen met de praktijken in
nazi-Duitsland, alleen God zou
mogen oordelen over leven en
dood, bejaarden zouden hun
leven niet meer zeker zijn,
goede ster vensbegeleiding
zou euthanasie overbodig maken... Waar hebben we deze
argumenten onlangs weer gehoord?
Maar het mocht allemaal niet
baten. Na bijna dertig jaar is
er dan toch een euthanasiewet. En een mooi, vlot geschreven en rijk geïllustreerd
boek dat samen met de wet
een mooi sluitstuk vormt van
bijna dertig jaar euthanasiediscussie.
Marleen Peters
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SINDS WANNEER IS OUDERDOM
BEHANDELBAAR?
Op 6 december
oordeelde het
Amsterdamse
gerechtshof huisarts
Philip Sutorius
schuldig aan hulp
bij zelfdoding aan
oud-senator
Brongersma,
maar legde hem
geen straf op.
De media volgden
deze spraakmakende
zaak vanaf het
begin op de voet.
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Terwijl eind oktober 2000 de Tweede Kamer
zich in een wetgevingsoverleg buigt over het
wetsvoorstel euthanasie/hulp bij zelfdoding,
komt het bericht binnen dat huisarts Sutorius
door de Haarlemse rechtbank ontslagen is
van rechtsvervolging. April 1998 beëindigde
de voormalig PvdA-senator E. Brongersma zijn
leven door middel van medicijnen die Sutorius
hem had verstrekt. De 86-jarige man leed ondraaglijk ten gevolge van zijn (vrees voor) aftakeling.
Sinds de uitspraak van de rechtbank Haarlem
op 30 oktober 2000 loopt er een scheidslijn
door Nederland. Aan de ene kant bevinden
zich de mensen die vinden dat Sutorius gestraft moet worden omdat zijn handelwijze
buiten de regels valt, die men juist bezig is
in een wet vast te leggen. Zij zijn van mening
dat Brongersma “levensmoe”/”klaar met leven” was. Dit hoort niet tot het medische domein en daartoe beperkt zich zowel de oude
als de nieuwe euthanasiewet.
Minister van Justitie Korthals is een van hen.
Reeds tijdens het wetgevingsoverleg kondigt
hij aan dat hij over deze zaak in contact zal
treden met het Openbaar Ministerie (OM). Hij
vindt hoger beroep nodig om meer duidelijkheid te krijgen: De regering gaat niet zover
dat iedereen die geen levenswil meer heeft,
de gereguleerde mogelijkheid moet hebben
om het leven te beëindigen, zegt hij. (Trouw,
1-11-2000)
Aan de andere kant staan de rechtbank Haarlem en “medestanders” die van mening zijn
dat in het geval van Brongersma aan alle
zorgvuldigheidseisen, nodig voor een straffeloze euthanasie/hulp bij zelfdoding, is voldaan (het gaat dan met name om de ondraaglijkheid en uitzichtloosheid van zijn lijden). De
casus Brongersma valt volgens hen zowel binnen de oude als de nieuwe wet. Ook de NVVE
is deze mening toegedaan.
Roel de Leeuw, jurist bij de NVVE, schrijft in
het Nederlands Juristenblad (2001 nr. 11):

De drie vragen aan de getuige-deskundigen
1. Is een arts bevoegd euthanasie toe te passen of hulp
bij zelfdoding te geven bij ondraaglijk lijden dat geen
somatische en/of psychiatrische oorzaak heeft?
2. Is het wel de taak van een arts euthanasie of hulp
bij zelfdoding te geven aan een hoogbejaarde patiënt
met een lang bestaande doodswens?
3. Bestaat er een zekere mate van consensus onder
artsen omtrent het antwoord op deze vragen?
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Voor Brongersma gold dat hij leed aan het leven, verlangde naar de dood [...] en dat elke
nieuwe dag voor hem een lijden was. De oorzaak van dit lijden is niet van belang: het lijden was uitzichtloos en ondraaglijk en daarmee voldeed de arts aan de zorgvuldigheidseisen en is hij terecht van rechtsvervolging
ontslagen.
Jurisprudentie
Enkele dagen na de uitspraak van de rechtbank Haarlem reageert B.E. Chabot in de
NRC (31-10-2000). Hij meent dat de uitspraak nauw aansluit bij bestaande jurisprudentie. In 1983 beëindigd huisarts Schoonheim het leven van een 95-jarige vrouw. Er is
geen sprake van een dodelijke ziekte, noch
van onduldbare pijn. In deze zaak geeft de Hoge Raad in 1984 aan dat ondraaglijk lijden
ook kan bestaan in toenemende ontluistering
of in weldra niet meer waardig kunnen sterven. Ook brengt Chabot zijn eigen zaak in herinnering. In 1993 beëindigt een vrouw haar leven door middel van medicijnen, die Chabot
haar verschafte. De 50-jarige, lichamelijk gezonde vrouw leed aan een psychiatrische ziekte. De Hoge Raad overwoog in 1994 dat de
oorzaak van het lijden niet afdoet aan de mate waarin dat lijden wordt ervaren. Volgens
Chabot heeft de zaak-Sutorius genoeg raakpunten met de door hem beschreven zaken
om onder de huidige jurisprudentie te kunnen
vallen.
Dit klinkt allemaal heel geloofwaardig maar
toch gaat het OM in beroep. Zou het kunnen
zijn dat het nadelig is voor Sutorius dat zijn
zaak speelt in de tijd dat de wet door de Kamers wordt behandeld: de tegenstanders
moeten niet te zeer ontriefd worden? Ook
kijkt het buitenland mee: waar liggen de grenzen in Nederland voor euthanasie en hulp bij
zelfdoding?
Weer enkele dagen later schaart T. Schalken
zich in de Volkskrant (7-11-2000) achter het
OM. Ook hij grijpt terug op de zaak-Schoonheim en de zaak-Chabot: ‘In zijn arresten
heeft de Hoge Raad steeds aan de medische
indicatie vastgehouden. In de Chabot-zaak
ging de Hoge Raad uit van een geestelijk lijden dat uit een psychiatrische aandoening
voortvloeide. Ook de vergaande ontluistering
in de Schoonheim-zaak (1984) werd door de
Hoge Raad in verband gebracht met de fysieke aftakeling van een hoogbejaarde vrouw en
dus met de medische setting van het lijden.’
Deze medische context mist Schalken bij

Brongersma waarna hij concludeert dat de
Haarlemse rechtbank een grens overschrijdt.
Getuige-deskundigen
Al voor 8 mei, de dag waarop het Amsterdamse gerechtshof de zaak voortzet, is duidelijk
dat het OM er niet op uit is Sutorius een straf
op te leggen. Maar er moet een grens getrokken worden: bij levensmoeheid kan volgens
de wet geen sprake zijn van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Het hof komt er die dag niet
uit en schakelt twee getuige-deskundigen in
(zie kader).
Een half jaar later, op 8 november, brengen zij
aan het Amsterdamse gerechtshof verslag uit.
Volgens deskundige Spreeuwenberg, hoogleraar integratie geneeskundige zorg aan de
Universiteit van Maastricht, is het ‘cruciaal’
dat een arts zich bij euthanasie en hulp bij
zelfdoding beperkt tot het “medisch domein”.
Oude mensen die klaar met leven zijn, ziet hij
als een maatschappelijk probleem dat niet tot
de deskundigheid van de arts behoort. En
deskundige J. Legemaate, hoogleraar gezondheidsrecht te Rotterdam stelde dat de euthanasiewet die dit voorjaar is aangenomen, alleen het ondraaglijk lijden met een somatische of pychische oorzaak als grond voor euthanasie en hulp bij zelfdoding erkent. (NRC,
8-11-2001)
Op 6 december spreekt het hof uit dat Sutorius schuldig is, maar legt geen straf op. (Zie
Kort, pag. 15) In het NJB (2001 nr. 11) zegt
De Leeuw hierover: De uitspraak in de zaak
Brongersma is in lijn met de jurisprudentie en
voor de euthanasiepraktijk in Nederland is het
te hopen dat het hof er binnenkort net zo
over denkt. Nee dus.
Depressie
Betsy Udink maakte een depressie door. In
haar boekje Klein leed schrijft zij hierover. (Zie
Boeken, pag. 22) Ze is blij dat zij door goede
hulp ontsnapt is aan de argumenten van de
“klaar-met-leven-gemeenschap”. Over de zaak
Brongersma schrijft ze: Elke keer als er een
stukje over de zaak-Brongersma in de kranten
verscheen, werden wij erop gewezen dat hij

niet depressief was. Maar wat is een mens
anders die niet meer wil leven?
Een heel ander geluid vinden we in het proefschrift van Maria van den Muijsenbergh Palliatieve zorg door de huisarts (Leiden, 2001)
waarin zij schrijft: Tegenstanders van euthanasie hanteren regelmatig het argument dat verzoeken om euthanasie voortkomen uit lichamelijke of psychische klachten die met een
betere palliatieve zorg behandeld of voorkomen zouden kunnen worden. Met name wordt
gesuggereerd dat veel verzoeken om euthanasie voortkomen uit een onterecht niet ontdekte depressie. [...] Deze opvatting willen wij
krachtig weerspreken: lichamelijke klachten,
noch depressie of angst vormen de motivatie
voor patiënten om voor een actieve levensbeëindiging te kiezen. Ook anderen concluderen dat de associatie tussen depressie en euthanasieverzoeken nog nooit bewezen is, en
eveneens dat lichamelijk lijden nooit de belangrijkste reden is voor een arts om een verzoek in te willigen, maar veeleer de wens van
de patiënt niet verder af te takelen.
Oud en/of ziek?
Als iedereen die oud wordt en wat begint te
mankeren maar dood wil (en dood mag), waar
blijven we dan? Een geluid dat in de discussie
rond Brongersma vaak wordt gehoord. In zijn
artikel in de Volkskrant stelt Schalken de (retorische?) vraag: Want sinds wanneer is ouderdom wel behandelbaar?
G.J. Izaks heeft in zijn proefschrift Determinants of mortality in old age (Leiden, 2001)
een andere insteek. Zijn opvatting is: Het
heeft geen zin om een onderscheid te maken
tussen ziekte en normale veroudering omdat
de onderliggende mechanismen vergelijkbaar
zijn en beide gepaard gaan met beperkingen
en handicaps. [...] Het onderscheid tussen
veroudering en ziekte is arbitrair. Als echter
met zijn veronderstelling in het hoofd gekeken
wordt naar de zaak Brongersma dan ligt die
misschien toch dichter tegen het medische
domein dan velen nu denken.
Magda van der Grijn

Het gerechtshof in
Amsterdam vernietigt
op 6 december het
vonnis van de Haarlemse rechtbank die
Sutorius had ontslagen van rechtsvervolging.
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Verstrekking verklaringen
Met ingang van 1 januari
2002 verstrekt de NVVE de
wilsverklaringen niet meer
los, maar alleen als volledig
pakket. De reden hiervoor is
dat slechts een klein aantal
leden alleen een behandelverbod of een euthanasieverklaring aanvraagt; administratief
is dit een te grote belasting.
Een totaalpakket bestaat uit
vier euthanasieverklaringen,
vier behandelverboden, vier
volmachten en een aanvraagformulier voor de niet-reanimerenpas. Wanneer u de verklaringen aanvraagt, ontvangt
u ook een omslag met invulinstructies en een uitgebreide
toelichting. De kosten van de
verklaringen zijn € 9,-. (GH)
Europees medisch paspoort
Gaat u naar het buitenland op
vakantie? Misschien is dan
het Europees medisch paspoort iets voor u.
Het paspoort, dat door de
Staatsdrukkerij op de markt

wordt gebracht, is met name
bedoeld voor mensen die
medicijnen gebruiken, chronisch ziek zijn of bepaalde
medische risico’s lopen. In
de negen talen van de
Europese Unie wordt informatie gegeven over de medische
achtergrond van de drager
van het paspoort. De informatie wordt door de huisarts
ingevuld en kan door een buitenlandse arts daardoor snel
worden gebruikt.
Door de NVVE wordt een bijlage voorbereid, eveneens in
negen talen, waarin wordt
verklaard dat de drager in het
bezit is van een euthanasieverklaring of een behandelverbod. Hoewel in vrijwel geen
enkel ander land deze verklaringen moeten worden nageleefd, geeft het de behandelend arts een goed beeld van
wat de betreffende persoon
wel en niet met zijn lijf en
leven wil. En hopelijk wordt
daar rekening mee gehouden.
Het paspoort is verkrijgbaar

bij huisartsen, apothekers en
patiëntenverenigingen. De
kosten verschillen, maar liggen rond € 2,25. Voor het
invullen vraagt de huisarts
meestal het tarief van een
consult.
Wacht nog even met het
bestellen van de bijlage over
de euthanasieverklaring en

Op 6 en 7 september 2002 organiseert de NVVE in samenwerking met de Belgische en Luxemburgse
euthanasieverenigingen het 14de Wereldcongres van de World Federation of Right to Die Societies (WFRtDS)
onder de titel:

EUTHANASIA AND THE LAW
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De thema’s die aan de orde komen zijn:
• hoe bereik je legalisatie
• euthanasie en mensenrechten
• onderzoek en legalisatie
• gerechtelijke vervolging, jurisprudentie en
legalisatie
• artsen, artsenorganisaties en legalisatie
Sprekers zullen onder anderen zijn:
minister van VWS Els Borst, advocaat en
senator Roger Lallemand en de voorzitter
van de NVVE Jacob Kohnstamm.
Geïnteresseerden kunnen hun naam en adres
doorgeven bij het congressecretariaat:

Vanaf 1 februari is meer informatie over het
wereldcongres te vinden op de website
http://www.euthanasiaandthelaw.info

De voertaal tijdens het congres is Engels.

NVVE Postbus 75331 1070 AH Amsterdam
Tel. 020 - 531 59 11 Fax 020 - 428 24 36 E-mail: euthanasie@nvve.nl
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het behandelverbod. Zodra
deze klaar is, zal dit in
Relevant worden vermeld.
(RdL)
Klazien Alberda geridderd
Wegens haar niet aflatende
strijd voor de aanvaarding van
euthanasie is Klazien Alberda
op 31 oktober benoemd tot officier in de Orde van OranjeNassau. De 72-jarige Alberda
begon haar strijd in 1973. Zij
richtte toen spontaan een actiegroep op om huisarts Truus
Postma te steunen die vervolgd werd voor euthanasie.
Uit deze actiegroep is in 1974
de NVVE ontstaan, waarvan zij
de eerste jaren voorzitter was.
Zij was ook de motor achter
het Landelijk Informatiecentrum voor Vrijwillige Euthanasie dat zij tot 1991 heeft geleid en de stichting Landelijk
Besluithuis, bedoeld voor de
oprichting van een sterfhuis
voor ongeneeslijk zieken.
(MP)

instantie wordt uitgevochten.
‘Want wat hem is gebeurd,
kan elke huisarts overkomen.
Goed beschouwd heeft hij
niets anders willen doen dan
goede stervensbegeleiding
bieden’, zegt Bogtstra. Om
deze zaak tot in de hoogste
instantie aan te kunnen vechten is er veel geld nodig,
want de verzekering dekt de
juridische kosten nu eenmaal
niet eindeloos.
Giften zijn uiteraard van
harte welkom op:
gironummer 5572797
t.n.v. Steunfonds Wilfred van
Oijen, Amsterdam.
Inmiddels is € 8600,- op het
gironummer binnengekomen.
(MP)
Met medewerking van Guido
Hulscher, Roel de Leeuw en
Marleen Peters.

NIEUWS NVVE
OUDE EUTHANASIEVERKLARINGEN
Tot eind 1997 konden leden hun wilsverklaring deponeren bij de NVVE. Dit archief
is tot op heden bewaard. Met de inwerkingtreding van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens is het echter niet langer zondermeer toegestaan om het archief
te handhaven. Mede daarom is er besloten de gedeponeerde verklaringen te laten
vernietigen.
Heeft u uw verklaring bij de NVVE gedeponeerd en wilt u niet dat deze vernietigd
wordt? Laat het ons dan weten.
Stuur voor 1 maart een kaartje met daarop uw naam, adres, lidnummer en het
nummer van de betreffende euthanasieverklaring naar de Ledenadministratie van
de NVVE, Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam. U krijgt uw verklaring binnen
twee maanden thuisgestuurd. (GH)

BESTELBON
❍ Graag ontvang ik informatie over het lidmaatschap van de NVVE.

Steunfonds Wilfred van Oijen
Begin december is officieel
de Stichting Steunfonds Wilfred van Oijen opgericht. Een
initiatief van onder andere de
Sneekse huisarts Willem
Bogtstra. De stichting steunt
de Amsterdamse huisarts
Van Oijen die het levensproces bekortte van een hoogbejaarde vrouw die in een ontluisterend stervensproces verkeerde. De oprichters menen
dat ook andere huisartsen ermee gediend zijn als zijn zaak
tot de hoogste gerechtelijke

❍ Ik ben al lid. Graag ontvang ik het aanvraagformulier voor de wilsverklaringen.
❍ Wilt u mij de volgende publicatie(s) toesturen (zie achterzijde):
aantal

€

aantal

€

aantal

€

Knipselkrant (abonnement)

aantal

€

Documentatiepakket

aantal

€

Vertalingen wilsverklaringen Duits/Engels/Frans/Spaans*

aantal

€

(*doorhalen wat niet gewenst is)

Totaal

€

Brochures titel(s):

Ik machtig de NVVE om eenmalig het genoemde bedrag af te schrijven van
BESTUUR NVVE:
mr. J. Kohnstamm
(voor zitter)
dr. H.E. Zoethout
(secretaris)
drs. J.P. Griede
(penningmeester)
drs. A. Baars-Veldhuis
mr. C. Das
J. Huisman, psychiater
mr. A.N.A. Josephus Jitta
directeur:
drs. R. Jonquière

bank- of girorekening nr.
NAAM
ADRES
POSTCODE

WOONPLAATS

LIDMAATSCHAPSNUMMER
DATUM

HANDTEKENING

Stuur deze bon (of een kopie) in een gefrankeerde envelop naar

NVVE , POSTBUS 75331, 1070 AH AMSTERDAM

D O C U M E N TAT I E
■

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

LEDENSERVICE
Voor leden zijn de volgende
diensten beschikbaar:
■ wilsverklaringen € 9
(voor het hele pakket);
■ niet-reanimerenpas € 9,25
■ niet-reanimerenpenning incl.
ketting € 37,50 (verguld), € 22,50
(zilver) (de penning kan uitsluitend
worden besteld indien u in het bezit
bent van een niet-reanimerenpas);
■ R e l eva n t, wordt viermaal per jaar
gratis toegestuurd aan leden.
Voor visueel gehandicapten is er
een gesproken versie.

Ledenondersteuningsdienst
Leden van de NVVE kunnen in een
persoonlijk contact informatie en
ondersteuning krijgen bij vragen
en problemen rond euthanasie
en zelfdoding. Afspraken via het
bureau: 020 - 620 06 90.

■

Knipselkrant

■

Lezingen

Een abonnement op de knipselkrant
(tien nummers per jaar) kost € 35,-

Het Sprekerskader van de NVVE
verzorgt door het hele land lezingen

voor leden en € 40 voor niet-leden.

over euthanasie. Enkele sprekers
zijn gespecialiseerd op het gebied

■

Documentatiepakket

van het “zelfgewilde einde van oude

Documentatiepakketten voor
scholieren, studenten en andere

mensen”.
Aanvragen graag vier weken van te

geïnteresseerden kosten € 5

voren. Honorarium in overleg.

Brochures
- Patiëntenrechten en euthanasie,
1998 € 3,50, niet-leden € 4,50
- Verplegenden, verzorgenden en
euthanasie, 1998 € 3,25,
niet-leden € 4,25
- Stoppen met eten en drinken,
1998 € 3, niet-leden € 4
- Het Schotse boekje over
methoden voor zelfdoding, 1998
€ 4 (pas na drie maanden
lidmaatschap te bestellen;
één exemplaar per lid)
- Levensbeschouwing en
euthanasie, 1999 € 4,
niet-leden € 5
- Het laatste stuk, antwoorden op
vragen over euthanasie en hulp
bij zelfdoding, 2000 € 2,
niet-leden € 3
- Geannoteerde bibliografie,
2000 € 3,50, niet-leden € 4,50
- In gesprek met de arts,
2000 € 3,25, niet-leden € 4,25

■

■

Knipselkrant, documentatiepakket
en brochures zijn te bestellen via
de bon op pag. 27.

OV E R I G E D I E N S T E N
■ Procesfonds
Artsen en verpleegkundigen die ons
inziens ten onrechte door justitie
worden vervolgd, kunnen een
beroep doen op het procesfonds
van de NVVE. Ook voor leden staat
deze mogelijkheid open. U kunt het
procesfonds steunen door een
bijdrage te storten op giro 6335188
van de NVVE, o.v.v. “procesfonds”.

Presentatiedienst
Op beurzen, symposia en
studiedagen kan een NVVE-stand
worden ingericht. Aanvragen graag
vier weken van te voren.
Vertaling wilsverklaringen
De wilsverklaringen van de NVVE
zijn ook verkrijgbaar in het Duits,
Engels, Frans en Spaans. De setjes
bestaan uit een behandelverbod,
euthanasieverklaring en een
volmacht. Kosten € 2,25

■

Te bestellen via de bon op pag. 27.
SCHENKINGEN
Als u een schenking wilt doen aan
de NVVE of wenst te legateren,
verzoeken wij u contact op te
nemen met het bureau. Informatie
over de mogelijkheden tot fiscale
aftrek is aanwezig.
L I D M A AT S C H A P
Minimumcontributie NVVE is € 15
per jaar. Informatie over het lidmaatschap is aan te vragen via de bon
op pag. 27. Tarieven “lidmaatschap
voor het leven” verkrijgbaar bij het
bureau van de vereniging.
Prijswijzigingen voorbehouden

