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Het zal je maar overkomen: je moeder 

dementeert, ze is incontinent en na een delier 

ook immobiel. Ze wil niets liever dan niet 

meer wakker worden. Voor je ernstig zieke 

vader was destijds een oplossing voorhanden. 

Maar met je moeder gaat het van kwaad tot 

erger. Door de dementie herhaalt ze haar 

doodswens wel in aanwezigheid van de 

kinderen, maar als de dokter aan het bed 

staat, slaat de verwarring toe. In arren moede 

zoekt Tonneke van der Sluijs dan maar de 

publiciteit. Ze beschrijft in een artikel in het 

Algemeen Dagblad hoe radeloos haar moeder 

is, maar ook hoe wanhopig ze zelf van de 

situatie wordt. 

Naar aanleiding van dat artikel neemt de 

nvve contact met haar op. We bespreken 

met Tonneke en haar man Freek de 

mogelijkheden – en dat blijken er niet veel. 

Tonneke vertelt in deze Relevant hoe het haar 

moeder nadien is vergaan. Het is een verhaal 

waar we van moeten leren, waar we conclusies 

uit moeten trekken, en dan vooral over hoe 

het levenseinde níét zou moeten verlopen.

Verder in deze uitgave aandacht voor twee 

belangrijke gebeurtenissen die het nieuws 

de afgelopen maanden domineerden. Albert 

Heringa kreeg – onverwacht – een hogere 

straf opgelegd door het Gerechtshof in 

Den Bosch vanwege de hulp bij zelfdoding 

van zijn stiefmoeder. Daarnaast werden de 

inspanningen van de Coöperatie Laatste 

Wil gedwarsboomd door het Openbaar 

Ministerie. Toeval, of moeten we vaststellen 

dat de tijdgeest momenteel weinig op 

heeft met mensen die zelfbeschikking en 

keuzevrijheid hoog in het vaandel hebben 

staan? Volgens Margo Andriessen, die op  

2 juni het voorzitterschap neerlegt, is het dat 

laatste. Ze spreekt er haar zorg over uit in het 

afscheidsinterview dat u eveneens in deze 

Relevant kunt lezen.
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Nieuwe rubriek op achterzijde

Op de achterzijde van deze Relevant treft u een 

nieuwe rubriek aan. Het gedicht en de dichter 

hebben plaatsgemaakt voor Zij die achterblijven… 

Hierin worden persoonlijke ervaringen van mensen 

die iemand verliezen of verloren hebben door een 

zelfgekozen levenseinde, op poëtische wijze in beeld 

gebracht. 

Heeft u suggesties of wilt u uw eigen verhaal delen? 

Stuur dan een mail met een korte omschrijving en uw 

gegevens naar relevant@nvve.nl.

 \

4  clw-bestuur: ‘Wij zijn toch geen schoften?’

9   Albert Heringa: ‘Natúúrlijk gaan we door’

14   Tonneke van der Sluijs: ‘Alsof ik het ben die 

haar dood wil’

18   Nederlander strijdt voor legalisering 

euthanasie in Italië

24   Hoogleraar ethiek: ‘Waardigheid brengt 

mensen in beweging’

26    Margo Andriessen kijkt terug op acht jaar 

nvve-voorzitterschap

  

 Verder in dit nummer:

30  In Beeld

34  nvve-nieuws

Inhoudsopgave 

Mei 2018, jaargang 44, nummer 2

18

26

24



 4 

Bestuur Coöperatie Laatste Wil blijft strijdbaar

ILLUSTRATIE: RHONALD BLOMMESTIJN                                

‘Dat justitie al onze 23.000  leden  wegzet als criminelen doet zeer’
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Op initiatief van de clw heeft in 2016 

voor het eerst overleg plaatsgevonden 

met justitie. De clw wilde verkennen 

of een streng gereguleerde proef 

met een laatstewilmiddel mogelijk was. Dat liep 

op niets uit. Beide clw’ers waren verbijsterd dat 

enkele weken geleden het Openbaar Ministerie (om), 

verantwoordelijk voor het strafrechtelijk vervolgen 

van daders van misdrijven, voor een radicaal andere 

benadering koos. ‘Het om ging er met gestrekt been 

in’, stelt De Jong. Een gesprek als openingszet hadden 

ze normaler gevonden.

Het begon op 21 maart. Bij huize De Jong, postadres 

van de clw, meldden zich twee agenten met een 

brief. ‘Ik was niet thuis’, vertelt ze. ‘Jos en ik waren bij 

een clw-vergadering in Utrecht.’ De agenten reden 

naar de vergaderlocatie, overhandigden haar het 

schrijven en meldden hun superieuren dat hun missie 

was volbracht. ‘Vijf minuten later begonnen onze 

mobiele telefoons te rinkelen en dat hield voorlopig 

niet meer op. Het om had meteen via een persbericht 

bekendgemaakt dat het de clw ging aanpakken. Het 

had ons niet de tijd gegund de brief grondig te lezen 

en onze reactie voor te bereiden. Dat vonden we niet 

netjes.’ Beide bestuursleden gaan ervan uit dat sinds 

die dag hun telefoons worden afgeluisterd.

In de brief sommeerde het om de clw-bestuurders 

‘Dat justitie al onze 23.000  leden  wegzet als criminelen doet zeer’

Huib Drion, die in 1991 het idee voor een 

laatstewilpil lanceerde, verzuchtte ooit: ‘Ik 

ben toch geen schoft als ik dit wil?’ Petra de 

Jong en Jos van Wijk, bestuursleden van de 

Coöperatie Laatste Wil (CLW), echoën 27 jaar 

later verontwaardigd zijn hartenkreet: ‘Wij 

zijn toch geen schoften?’  Leo Enthoven

onmiddellijk te voldoen aan een hele trits eisen, op 

basis van art. 294 van het Wetboek van Strafrecht dat 

hulp bij zelfdoding verbiedt. Ze moesten stoppen 

met inkoopgroepen, de chemische naam van middel 

X verstrekken, de namen geven van de inkopers en 

van leden die gingen toetreden tot inkoopgroepen 

(ruim duizend), en ze moesten vertellen hoeveel 

de clw van middel X in huis had en waar ze dat 

bewaart. Ten slotte schreef het om dat het de clw 

ziet als een criminele organisatie (art. 140 Wetboek 

van Strafrecht). Als de clw weigerde aan de eisen te 

voldoen, zou het om een kort geding aanspannen.

Wetshandhavers > Vergezeld door hun advocaat 

zaten de twee bestuursleden vijf dagen later bij het 

om Midden-Nederland tegenover twee officieren van 

justitie, een plaatsvervangend hoofdofficier van jus-

titie en een juridisch beleidsmedewerker. ‘Wij treden 

louter op als wetshandhavers’, kregen De Jong en Van 

Wijk van de gerechtsdienaren te horen. De sfeer was 

dan ook ‘absoluut niet vijandig’, vinden de twee.

Ze besloten het om de gevraagde informatie níét 

te verstrekken. Het is opmerkelijk dat justitie het 

in dat gesprek met beide bestuursleden over één 

ding eens was: er waren nog geen strafbare feiten 

gepleegd. Maar, kregen ze te horen, justitie zag 

strafbare feiten aankomen en was vastbesloten die 

in de kiem te smoren. Indien de clw of bestuurders 

of inkopers of anderen binnen de coöperatie niet op 

het punt stonden zich schuldig te maken aan hulp 

bij zelfdoding dan toch zeker aan het aanzetten tot 

zelfdoding, stelden de OvJ’s. Beide delicten kennen 

een maximale gevangenisstraf van drie jaar.

Na de ontdekking van middel X, halverwege vorig 

jaar, heeft de clw juristen geraadpleegd over de 

op te zetten manier van aanschaf en distributie via 

inkoopgroepen. Het bestuur meende dat de methode 

juridisch waterdicht was. De Jong: ‘We hielden 

rekening met optreden door het om, zoals wellicht een 

inval tijdens een bijeenkomst van een inkoopgroep. 

De drie inkopers die we hadden gevonden, en de 
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illustratie: joyce schellekens

lidmaatschap opgezegd. Deze opzeggers hoopten snel 

over ‘het spul’ te kunnen beschikken, na het optreden 

van justitie heeft een clw-lidmaatschap voor hen 

‘geen zin’ meer. 

Tegelijkertijd melden zich weer nieuwe leden. 

Extra giften kwamen binnen. Zo deed één lid een 

aanvullende donatie van duizend euro. Sommige 

leden van inkoopgroepen zien af van het terugkrijgen 

van de door hen betaalde vergoeding (180 euro). 

Andere leden laten weten: fijn dat jullie doorgaan!

Stoppen is geen optie, vinden beiden. Van Wijk: 

‘De clw heeft nog steeds ruim 23.000 leden. Uit 

onderzoek blijkt dat zes miljoen Nederlanders 

voorstanders zijn van een legaal zelfdodingsmiddel. 

Het betreft een serieuze vraag. Daar moeten we de 

politiek van blijven doordringen. We willen het 

politieke en publieke debat blijven stimuleren. We 

hebben de inkoopgroepen stilgelegd. Al onze andere 

activiteiten beslist niet.

De politiek moet beseffen dat mensen meer dan 

voorheen individueel naar geschikte middelen 

gaan zoeken. Op internet zijn honderden dodelijke 

middelen te vinden, inclusief de mate van 

giftigheid, bijwerkingen, gevalsanalyses. Er dreigt 

een ondergronds schemercircuit te ontstaan. Een 

overheid die haar plicht serieus neemt om het leven 

te beschermen, moet belemmeringen weghalen voor 

diegenen die het leven ondraaglijk zijn gaan vinden.’

Teleurgesteld > De vraag of ze het gevoel hebben 

dat ze hebben gefaald ontlokt een verontwaardigde 

reactie. De Jong: ‘Voor geen meter! We zijn 

teleurgesteld dat ons initiatief met een goed, veilig 

en legaal middel in de kiem is gesmoord. Het had een 

waardig einde van de discussie over de pil van Drion 

kunnen zijn. Wij vertegenwoordigen 23.000 mensen 

die een veilig en legaal zelfdodingsmiddel binnen 

handbereik willen hebben. Dat justitie al die mensen 

wegzet als criminelen, doet zeer. Justitie en de politiek 

kiezen voor verbieden in plaats van oplossen.’ Z

voortrekkers, mensen die bijeenkomsten zouden 

regelen, wisten van die mogelijkheid.’

Van Wijk: ‘Onze advocaat bestreed de interpretatie 

die justitie aan de wet geeft. De vraag was of het om 

zat te bluffen. Was onze eigen redenering waterdicht? 

We hebben het over juridisch onontgonnen terrein. 

We besloten het er niet op aan te laten komen. Petra 

en ik waren bereid aan een jarenlange juridische 

strijd, tot en met de Hoge Raad, te beginnen, maar we 

wilden niet ruim duizend van onze leden blootstellen 

aan vervolging. Dat zij en wij beiden en onze andere 

22.000 leden een criminele organisatie zouden 

vormen, is bizar.’ Een lid stuurde een mailtje: ‘Goh, 

dat ik op mijn 83ste nog een crimineel ben geworden!’

Debat blijven stimuleren > Het bestuur heeft de 

leden gevraagd niet of spaarzaam te reageren. Het 

ontbreekt hen aan tijd om op de soms meer dan dui-

zend reacties in te gaan. Om dezelfde reden hebben ze 

een administratiekantoor in de arm genomen om hen 

te ondersteunen. Zevenhonderd leden hebben hun 

12-04-2013  Gert Rebergen en Jos van Wijk maken oprichting van 

Coöperatie Laatste Wil wereldkundig

29-10-2013 CLW telt 1.900 leden

30-08-2017 CLW telt 3.200 leden

01-09-2017  CLW kondigt aan een legaal verkrijgbaar laatstewilmiddel 

(middel X) te hebben gevonden 

03-09-2017 CLW telt 6.800 leden

12-09-2017 CLW telt 10.300 leden

14-02-2018  Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) kondigt 

‘indringend’ gesprek met CLW aan

14-03-2018 CLW maakt bekend dat inkopers middel X gaan aanschaffen

15-03-2018 SGP vraagt kabinet wettelijk verbod zelfdodingspoeder 

20-03-2018 CLW telt 23.750 leden

21-03-2018  OM start strafrechtelijk onderzoek naar CLW, verzoekt haar 

alle activiteiten te staken en dreigt, bij weigering, met kort 

geding - Minister De Jonge annuleert afspraak met CLW

24-03-2018  CLW stelt in verklaring dat ‘van strafbaar handelen geen 

sprake is’

26-03-2018  CLW kondigt aan alle activiteiten rond middel X op te 

schorten

26-03-2018 Gesprek OM met CLW

27-03-2018 CLW kondigt aan alle activiteiten rond middel X te stoppen

10-04-2018 CLW telt 23.050 leden

CLW 2013-2018
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CLW-BESTUURDERS VOELEN
ZICH NIET VERANTWOORDELIJK
VOOR ZELFDODING XIMENA 

CLW-bestuurders Petra de Jong 

en Jos van Wijk voelen zich in 

het geheel niet verantwoordelijk 

voor de zelfdoding van Ximena 

Knol (19), eind februari. Haar 

zelfdoding en de publiciteit 

rond haar overlijden vielen 

samen met het optreden van 

het OM tegen de CLW.

Petra de Jong: ‘Ze leed 

ondraaglijk, dat staat vast. 

Het middel dat zij heeft 

gebruikt, was níét ons middel 

X. Veel media hebben een 

onevenwichtig beeld van haar 

tragische dood geschetst en 

onterecht de CLW daarmee in 

verband gebracht. Hier was 

sprake van framing. Binnen 

de kortste keren stond de CLW 

met 10-0 achter. Ten onrechte 

wordt ons streven naar sterven 

in eigen regie geassocieerd 

met individuele suïcides, hoe 

tragisch die op zich ook zijn.’

REACTIES
HARDE LIJN

Hajo Vleming (86) is sinds de 

oprichting lid van de CLW. ‘Die 

probeert voor elkaar te krijgen 

waar een groot deel van de 

samenleving behoefte aan 

heeft. Ik begrijp dat sommige 

mensen de CLW-plannen te 

rigoureus vinden, maar tijd 

en manier van mijn overlijden 

bepaal ik zelf. Ik wil niet 

afhankelijk zijn van het oordeel 

van anderen, goedkeuring van 

artsen en willekeur van justitie. 

Dat autonome mensen moe-

ten vragen om euthanasie en 

dat zij dat niet zelf en niet tijdig 

kunnen regelen vind ik schan-

delijk bemoeizuchtig. Ik weiger 

mij daaraan te onderwerpen 

en heb illegaal een dodelijk 

middel in huis gehaald. 

Het OM-optreden tegen de 

CLW vind ik onbegrijpelijk. Dat 

maakt mij voorstander van de 

harde lijn. Ik voorzie burgerlijk 

verzet door hoogbejaarden die 

in alle openheid elkaar gaan 

helpen bij hun zelfgekozen 

levenseinde en voor een paar 

euro een kilo van het middel 

X gaan kopen, smokkelen en 

gebruiken. Het OM zaait wind. 

Helaas. Maar ook deze storm 

gaat weer over.’

HETZE OM

Harrie de Bruin* (87) is vorig jaar 

lid geworden van de CLW. ‘Het 

onderwerp gaat me zeer aan het 

hart. Ik voel me nauw betrokken 

bij de strijd. Met mijn computer, 

iPad, Facebook en mobiele 

telefoon blijf ik op de hoogte. 

De euthanasiewet maakt veel 

mogelijk. Dat ontbrekende 

stukje zit me dwars. Ik wil zelf 

kunnen beslissen wanneer het 

moment is gekomen mijn leven 

te beëindigen. 

Prima als mensen ervoor 

kiezen een paar jaar in slechte 

conditie door te brengen in een 

verpleeghuis. Dat is hun goed 

recht. Ik vind het míjn goed 

recht om anders te besluiten. 

Dat mag dan niet. Vooral niet 

van een handjevol politici. 

Het optreden van het OM is 

zwaar overtrokken. Het is een 

hetze. Het CLW-bestuur heeft 

er verstandig aan gedaan te 

stoppen. Een vervolging brengt 

een oplossing niet dichterbij. 

De CLW moet doorvechten. Op 

mijn steun kan de CLW blijven 

rekenen.’

* Echte naam bij de redactie bekend

ILLUSIE

Ook op social media waren 

veel reacties op het OM-

optreden te vinden. Een 

levenseindecounselor: ‘Het 

besluit is genomen omdat de 

CLW niet wil dat haar leden 

strafrechtelijk worden vervolgd. 

Voor dat inzicht was een 

gesprek met het OM nodig? 

Zo’n 23.000 mensen betaalden 

lidmaatschapsgeld voor een 

illusie.’
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NVVE: met de borst vooruit! 
Agnes Wolbert - directeur NVVE

Gefeliciteerd! De nvve bestaat 

45 jaar. Over vijf jaar, wanneer 

we Abraham zien, staan 

we uitgebreid stil bij de 

geschiedenis van onze mooie vereniging. Dit 

jaar houden we het subtiel. Daar kom ik zo op 

terug. 

Eerst wil ik graag benadrukken dat er op zijn 

minst één ding in al die jaren niet is veranderd 

en dat is dat we er staan voor onze leden. De 

nvve is een betrouwbare partner voor mensen 

die onzeker zijn en zich afvragen hoe de dood 

zich bij hen zal aandienen. We staan naast ze, 

gaan het gesprek aan. Onze leden hoeven het 

niet alleen uit te zoeken. Dat doen we al 45 

jaar en dat doen we steeds weer vernieuwend, 

passend bij de tijd. 

Waarom benadruk ik dat? Omdat er de 

afgelopen maanden het een en ander gebeurde. 

Eerst kwam het Hof in Den Bosch met een 

hogere straf voor Albert Heringa. Daarna 

pakte het Openbaar Ministerie de Coöperatie 

Laatste Wil aan en maakt het opeens werk van 

vijf euthanasiezaken die door de regionale 

toetsingscommissies als ‘onzorgvuldig’ zijn 

bestempeld. Ik zeg het er nog maar even 

bij: in 2017 is 99,8 procent van alle zaken als 

zorgvuldig beoordeeld. In bijna zestien jaar 

euthanasiewetgeving heeft iedereen kunnen 

zien dat de praktijk zich in een beheersbaar 

tempo en op een bijzonder zorgvuldige manier 

ontwikkelt. Zullen artsen terughoudender 

worden nu het strafrecht er zo met de neus 

bovenop zit?

We laten de klok niet terugzetten. De nvve  

staat pal voor haar doelstellingen en herhaalt 

wat ze vorig jaar na de Kamerverkiezingen zei: 

als de politiek de vingers niet durft te branden 

aan het zelfgekozen levenseinde, dan wil dat 

niet zeggen dat ontwikkelingen stilstaan. Een 

grote meerderheid in Nederland is voor eigen 

regie als het gaat om de laatste levensfase. Aan 

onze verworvenheden wordt niet getornd.

En zo kom ik op dat symbool waarmee we 

ons 45-jarig bestaan markeren. Tijdens 

regiobijeenkomsten en ledenvergaderingen 

kom je ze tegen: leden die vol trots het 

gouden nvve-sleuteltje op de borst dragen. 

Zes jaar geleden verspreidden we ze onder 

alle leden, toen bleek dat de nvve haar 

Japanse zustervereniging in omvang was 

voorbijgestreefd. Met 130.000 leden waren we 

vanaf dat moment de grootste vereniging voor 

het zelfgekozen levenseinde ter wereld. 

Inmiddels staat de teller op 167.000 en we 

groeien nog steeds. Voldoende reden om het 

speldje te laten terugkeren. Alle nieuwe leden 

ontvangen het voortaan. Wie al lid is maar het 

nog niet heeft, kan het sleuteltje vanaf  

3 juni tegen betaling van de verzendkosten via 

onze website bestellen. Komt u op zaterdag 

2 juni naar de Algemene Ledenvergadering 

in Amersfoort? Dan kunt u het eerste verse 

exemplaar in ontvangst nemen en op de borst 

spelden. Met het dragen van het gouden 

sleuteltje laat u zien dat u trots bent op wat is 

bereikt, dat u achter onze idealen staat en dat u 

ook in de toekomst een ambassadeur bent van 

de nvve. 

Dat wordt een mooi gezicht op 2 juni: alle leden 

met een nvve-speldje!  

\

C
olum

n
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Vijf jaar duurt de vervolging van Albert Heringa 

nu al voor zijn hulp aan de zelfdoding van zijn 

moeder. Wat doet dat met iemand? Heringa is 

aangedaan maar strijdbaar. ‘Natúúrlijk gaan we 

door.’  Koos van Wees

Op zondagochtend 3 december 2017 

raakt Albert Heringa in paniek. Het is 

de dag voorafgaand aan de zitting van 

het Gerechtshof in Den Bosch. Dat 

buigt zich in opdracht van de Hoge Raad over de hulp 

die hij zijn moeder heeft gegeven bij haar zelfdoding. 

Het is de zoveelste stap in de vervolging van Heringa. 

Eerder verklaarde de rechtbank in Zutphen hem 

schuldig zonder strafoplegging en ontsloeg het Hof in 

Arnhem hem van rechtsvervolging.

Heringa heeft een slecht voorgevoel. Op het verzoek 

van zijn advocaten aan het Hof en het Openbaar Mi-

nisterie om een regiezitting is niet gereageerd. Daarin 

zou worden vastgesteld wat in het proces precies aan 

de orde komt. Zodat niet alles weer bij nul begint. ‘De 

Hoge Raad had gezegd dat uitsluitend het vonnis van 

Arnhem vernietigd moest worden, maar niet het voor-

traject’, aldus Heringa. Als een reactie op de brief van 

zijn advocaten uitblijft, ziet hij de bui al hangen. Het 

om zal met instemming van het Hof van voren af aan 

beginnen. ‘En het had al zoveel energie gekost.’

Die zondagochtend treft de paniek hem als een mo-

kerslag. ‘Een enorm gevoel van verlatenheid, machte-

loosheid, onvermogen. Een oud gevoel dat me herin-

nert aan mijn kindertijd.’ Moek is sinds zijn derde zijn 

moeder. Heringa is anderhalf jaar oud als zijn moeder 

in de oorlog wordt opgepakt omdat ze ook onderdak 

biedt aan Joodse vrouwen in het pension dat ze runt. 

Ze overlijdt in Ravensbrück.

Bakje yoghurt > Bijna tien jaar voor die paniekerige 

zondag in december neemt Heringa afscheid van 

Moek. Hij reikt haar de yoghurt aan waarin de 

medicijnen zitten waarmee ze een einde aan haar 

leven wil maken. Moek is 99 jaar oud en vindt 

het genoeg geweest. Ze spaart medicijnen om het 

zelf te doen. Ze wil met haar doodswens niemand 

lastigvallen. 

Ook Albert weet aanvankelijk van niets, tot zij hem 

haar verzameling medicijnen toont. Die kunnen haar 

wel ziek maken, maar zullen niet tot haar dood leiden, 

weet hij. Hij besluit haar te helpen met medicijnen 

die hij zelf na een jarenlang verblijf in de tropen heeft 

overgehouden. De huisarts heeft dan al laten weten 

geen euthanasie te kunnen geven, Moek is immers 

niet ziek.

Heringa filmt zijn moeder als zij het bakje 

yoghurt leeg lepelt. In de weken ervoor heeft hij 

geluidsopnamen gemaakt. Het gaat over alles wat hij 

nog van haar wil weten, en ook over haar doodswens. 

Zijn moeder sterft in alle rust. Heringa is blij dat hij 

haar heeft kunnen helpen, nadat het decennialang 

andersom is geweest. Voor zover iedereen buiten de 

familie weet, is Moek gewoon in haar slaap overleden.  

Keihard oordeel > Het is Heringa zelf die een paar 

jaar later dat beeld doorbreekt. ‘In de Relevant, mijn 

lijfblad, zag ik een aankondiging van het maken van 

een film over voltooid leven. Moek zou een school-

voorbeeld zijn, dacht ik. Ik heb mijn filmpjes laten 

zien, beelden ervan werden later gebruikt in een 

documentaire. De nvve was zich meer bewust van de 

consequenties dan ik, denk ik. Ik was betrekkelijk na-

ief, had me niet echt beziggehouden met de strafrech-

telijke aspecten.’

Drie weken na de uitzending van De laatste wens 

van Moek wordt Heringa verhoord. Zijn advocaat 

Willem Anker is erbij. Het is het begin van een 

vervolgingstraject dat culmineert in een keihard 

oordeel van het Hof in Den Bosch: zes maanden 

     Albert Heringa na vijf jaar procederen nog steeds strijdbaar

‘ Natúúrlijk gaan we door’
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voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 

twee jaar. 

‘Na de zitting op die vierde december dacht ik: ik 

ga niet naar de uitspraak. Alles was zo duidelijk 

voorgekookt tussen Hof en Openbaar Ministerie. Ze 

handelden volledig in lijn met elkaar. Desondanks 

hield ik ruimte voor twijfel. Ik dacht: het Hof móét 

zich wel kritisch tonen, misschien komt er toch weer 

een uitspraak als schuldig zonder straf bijvoorbeeld. 

Tegelijkertijd was ik er ook van overtuigd dat dit 

wishful thinking was. De uitspraak kwam niet als een 

verrassing.’

Heringa is nog steeds verontwaardigd over de hou-

ding van het Openbaar Ministerie. ‘Het om zei in 2013: 

meneer kan wel vertroebeld zijn geweest. Terwijl 

negen getuigen verklaarden dat het echt de wens van 

mijn moeder was. Dat is de zaak vals voorstellen. Ik 

had volgens het om nu ook de medicijnen die ze verza-

melde, moeten wegnemen of haar actie bij het tehuis 

moeten melden. Dat vind ik zo respectloos. Dat ze mij 

dat als zoon verwijten vind ik onzuiver.’

Volgens het Gerechtshof werd Heringa gemotiveerd 

door zijn verzet tegen de wet. ‘Volstrekt uit de lucht 

gegrepen. Ik wilde mijn moeder helpen om veilig haar 

wens te vervullen, daar ging het om. Die actievoerder 

ben ik pas later geworden. Door het om zelf.’ 

Persoonlijke boodschap > In zijn huiskamer staat 

een plexiglas doos met handgeschreven steunbetui-

gingen. Meer dan twintigduizend mensen onderte-

kenden een petitie in de landelijke dagbladen, een 

actie van de nvve. In de propvolle doos zit nog maar 

een deel. Heringa glundert als hij er een greep in doet 

en wat voorbeelden laat zien. 

‘Dit is toch geweldig. Al die mensen die de moeite 

hebben genomen dit te ondertekenen, en vaak te 

voorzien van een persoonlijke boodschap. Ik voel 

me er enorm door gesteund.’ Hij pakt een enquête 

van Maurice de Hond. Van de ondervraagden had 

54 procent vrijspraak beter gevonden, 30 procent 

schuldigverklaring zonder straf. ‘Dat is nogal wat. 

Bijna 85 procent vindt de uitspraak van het Hof 

onterecht.’

Het sterkt hem, net als de onvoorwaardelijke en 

niet-aflatende steun van zijn vrouw Lida en dochters 

Minne en Aafke. Zij delen zijn verontwaardiging over 

het beeld dat in de laatste procesronde van hem werd 

geschetst, dat van de man die uit activisme zijn moe-

der liet sterven. Dochter Minne (41): ‘Dat beeld moet 

van tafel. Wat mijn vader deed was uit zorg voor zijn 

moeder, niets anders. Hij wilde mijn oma helpen.’ Dat 

past bij haar vader, vertelt ze. ‘Mijn vader wil altijd 

mensen helpen. Mensen die niet thuis konden wonen, 

konden bij hem terecht. Hij helpt vluchtelingen, 

vrienden die hulp nodig hebben. Hij heeft zorg voor 

iedereen die het minder heeft.’ 

Samen met haar zus Aafke schreef ze na het vonnis een 

woedende open brief over de opstelling van het om 

en het Hof. ‘Respectloos’, noemen ze die, en voorbij-

gaand aan het recht op zelfbeschikking van hun oma. 

‘De boodschap is dat onze vader Moek niet serieus 

had moeten nemen of had moeten dwingen over te 

gaan tot een afschuwelijke wijze van sterven, om zijn 

hachje te redden’, schrijven ze. ‘Onze brief kwam voort 

uit zorg en liefde voor onze vader en oma, dat die niet 

in een verkeerd daglicht worden gesteld of verkeerd 

worden begrepen’, licht Minne toe.  

Rommeltje > Heringa schiet vol als de brief ter 

sprake komt. Hij wist niet dat die eraan kwam. ‘Ik 

was verrast. Ik werd er buitengewoon door geraakt. 

Nu weer.’ De brief raakt ook de kern, vindt hij. ‘Waar 

voortdurend aan voorbij wordt gegaan, is dat mijn 

moeder de regie had. Een van de getuigen zegt dat 

ook: “Als ze iets niet wilde, hoefde je niet te proberen 

het wel te doen.” Het was niet zo dat de rollen waren 

omgedraaid en ik voor haar zorgde. Als het om haar 

zelf ging, stuurde zij de boel aan.’ Minne: ‘Het om 

schetst het beeld van een zielig oud vrouwtje dat 

beschermd moest worden. Dat was ze niet. Ze was een 

fantastische, eigenzinnige en intelligente dame. Dat 

verkeerde beeld stoort.’  

En nu? ‘Natuurlijk gaan we weer in cassatie’, zegt 

Heringa strijdbaar. ‘Ik was er inmiddels graag vanaf 

geweest, maar dat kan niet als het om en het Hof er 

zo’n rommeltje van maken.’ Er zijn voldoende aan-

knopingspunten het vonnis te bestrijden, menen ook 

zijn advocaten. Met als meest opvallende de opmer-

king in het vonnis dat Heringa had moeten verifiëren 

of het arrest-Brongersma nog gold. Dat arrest van de 

Hoge Raad bepaalt dat alleen wie aan een ziekte lijdt 

voor euthanasie in aanmerking komt. Niet wie levens-

moe is, zoals Moek. Het arrest uit 2002 geldt tot op de 

dag van vandaag. Het is ironisch dat het Hof vindt dat 

Heringa een dokter had moeten zoeken die dat arrest 

aan zijn laars lapte, de wet wilde overtreden. ‘Het von-

nis ritselt van de onzorgvuldigheden’, constateert hij.

Daarnaast is er het besef van onrecht. ‘Een van de 

strafgronden waarop de uitspraak is gebaseerd, is 

vergelding. Dan denk ik: wat moet hier vergolden 

worden? Dit was wat mijn moeder wilde. En mocht 

willen. Moek wordt tot slachtoffer gemaakt. Dat was 

ze niet.’ 

\

‘ Dit is toch 
geweldig. Al die 
mensen die de 
moeite hebben 
genomen dit te 
ondertekenen, 
en vaak te 
voorzien van 
een persoonlijke 
boodschap. Ik 
voel me er enorm 
door gesteund.’

albert heringa met zijn 
vrouw lida en dochters 
aafke (linksachter) en 
minne
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 Prima, zeggen sommigen, want dan 

wordt tenminste duidelijk waar 

de grenzen liggen en inderdaad: 

uiteindelijk heeft de rechter het laatste 

woord. Maar juridische molens draaien langzaam. 

In de tussentijd groeit onder artsen de aarzeling om 

euthanasie te geven.

De afgelopen maanden voerde de vraag of 

levensbeëindigend handelen strafbaar is, de 

boventoon. Het ging er niet over waar toch die 

ongerustheid vandaan komt, waarom steeds meer 

mensen zich zorgen maken of zij de regie kunnen 

houden zodra bijvoorbeeld de diagnose dementie is 

gesteld, of waarom in een paar jaar tijd bijna 24.000 

mensen lid werden van de clw. 

Het antwoord op die vraag luidt: we dachten het goed 

geregeld te hebben in Nederland, met een zorgvuldige 

euthanasiepraktijk, een initiatief voor een wet waarin 

niet de arts maar een hulpverlener je bijstaat, en een 

open debat over vrij verkrijgbare, betrouwbare en 

legale middelen om zelf het leven te beëindigen. We 

hebben veel bereikt, maar we zijn er kennelijk nog 

niet.

     

Draai de klok niet terug

Het Openbaar Ministerie stroopt de mouwen op om te 

laten zien dat in Nederland het strafrecht nog altijd 

boven alles gaat. De Coöperatie Laatste Wil (CLW) wordt 

het zwijgen opgelegd en euthanasiezaken komen vaker 

onder het juridische vergrootglas te liggen. Daarnaast 

onderzoekt de minister van Volksgezondheid hoe hij 

alle vormen van distributie van dodelijke middelen aan 

banden kan leggen. • Dick Bosscher

Venijnig > De toon werd vorig voorjaar gezet, toen 

een groep van tweehonderd verontruste artsen zich in 

een paginagrote advertentie keerde tegen het ‘stie-

kem’ doodmaken van demente patiënten. Een even 

suggestieve als ongegronde actie, waar sgp-voorman 

Kees van der Staaij in The Wall Street Journal lustig op 

kon voortborduren met zijn stelling dat de dokters 

in Nederland je in een vloek en een zucht van kant 

maken. De boodschap: het hek is van de dam, er moet 

opgetreden worden.

Later in 2017 kwam er een kabinet dat onomwonden 

aankondigde dat het zelfgekozen levenseinde geen 

issue zou worden gedurende deze zittingsperiode. 

Het initiatiefwetsvoorstel Voltooid Leven is benoemd 

tot een vrije kwestie, zodat Kamerleden zich er los 

van het partijstandpunt over mogen uitspreken. 

Het is voorlopig zeer de vraag of D66 er een 

Kamermeerderheid voor zal weten te vinden. 

In de zaak rond Albert Heringa was de toon opeens 

zelfs venijnig. Het Gerechtshof in Den Bosch legde 

hem op 31 januari van dit jaar een hogere straf op 

in een uitspraak die in alle opzichten haaks staat op 

eerdere vonnissen. Zonder ook maar enigszins mee 

te gaan in de overwegingen van Heringa stelde het 

Hof diens hulp bij de zelfdoding van zijn stiefmoeder 

gelijk aan een misdrijf. 

opinie
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Draai de klok niet terug

Publiekscampagne > Het enige lichtpuntje uit 

het afgelopen jaar leek de toezegging in het regeer-

akkoord dat de overheid met een publiekscampagne 

de mogelijkheden van de euthanasiewet onder de 

aandacht zou brengen. Inmiddels is echter duidelijk 

dat dit niet het thema wordt. In antwoord op Ka-

mervragen antwoordde minister Hugo de Jonge van 

Volksgezondheid in maart dit jaar dat de campagne 

zich na deze zomer zal richten op palliatieve zorg. Het 

is precies de invalshoek die de ChristenUnie vorig jaar 

koos met het Zilveren Pact: als we ouderen wat meer 

uit hun isolement halen, dan verdwijnt de wens om 

levensbeëindiging als sneeuw voor de zon. Eén dagje 

aandacht per jaar kan al helpen, volgens minister  

De Jonge.

In de bijna zestien jaar dat de euthanasiewet nu 

bestaat, vormden de uitspraken van de Regionale 

Toetsingscommissies Euthanasie (rte) de 

piketpaaltjes. Als de rte een zaak als ‘onzorgvuldig’ 

bestempelt, kan het Openbaar Ministerie (om) een 

onderzoek instellen. In al die jaren was daar geen 

aanleiding voor. 

Met de komst van Rinus Otte als nieuwe topman 

kennelijk wel. In september werd de eerste zaak 

aangekondigd en in maart volgden maar liefst vier 

zaken die nader onderzocht worden. Let wel: van alle 

6568 euthanasiezaken uit 2017 heeft de rte slechts 

twaalf als onzorgvuldig beoordeeld. Als het om 

daarvan vervolgens in één keer vier zaken op tafel legt, 

ontkom je niet aan de indruk dat hier iemand eens 

flink zijn spierballen wil laten zien.

Empathie en barmhartigheid > De rode draad 

die door de vier zaken uit 2017 loopt, is dat de arts te 

makkelijk zou zijn meegegaan in het ‘uitzichtloos 

en ondraaglijk lijden’ van de patiënt en dat een arts 

empathie en barmhartigheid niet op de eerste plaats 

moet stellen. Misschien nog wel ernstiger is het feit 

dat de rte op vergelijkbare gronden het oordeel ‘on-

zorgvuldig’ uitsprak. Loopt de rte alvast vooruit op 

een strenger om? In enkele gevallen werd zelfs gesteld 

dat een arts niet had mogen afgaan op een meer dan 

vijf jaar oude wilsverklaring. 

Diverse hoofdrolspelers (politiek, rte, om) maken 

dus pas op de plaats of lijken zelfs een stap terug 

te willen zetten. Je kunt zonder overdrijven 

voorspellen dat sommige artsen (zeker de geriaters 

en psychiaters) door de opstelling van rte en om 

kopschuw worden. Steven Pleiter, directeur van de 

Levenseindekliniek, zegt dat artsen zich voortaan wel 

twee keer zullen bedenken voordat zij meegaan in 

een euthanasieverzoek. De veelzeggende reactie van 

om-baas Otte: ‘Ik hoop dat zij zich wel drie keer zullen 

bedenken.’ 

Nogmaals: we hebben veel bereikt, maar we zijn er 

kennelijk nog niet. Een overgrote meerderheid in 

Nederland vindt dat elk mens keuzevrijheid moet 

hebben als het gaat om het levenseinde. De overheid 

mag die meerderheid niet in de kou laten staan. 

Wat euthanasie en hulp bij zelfdoding door een arts 

betreft zijn de mogelijkheden binnen de wettelijke 

kaders nog niet uitgeput. De hulpverleningsroute 

moet verder worden ontwikkeld en wettelijk 

mogelijk gemaakt. Voor mensen die zelf, zonder 

arts of hulpverlener, uit het leven willen stappen, 

moeten middelen beschikbaar komen die een waardig 

levenseinde garanderen. We moeten vooruit, niet 

achteruit. Z

illustratie: peter de wit
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 ‘ Een slecht gevoel. Alsof ik het   ben die haar dood wil hebben’
Tonneke van der Sluijs (66) 

zocht begin dit jaar de publiciteit 

omdat haar 94-jarige moeder 

in 2002 een wilsverklaring had 

opgesteld waarin ze te kennen 

gaf niet meer te willen leven als 

ze dement was, afhankelijk van 

anderen, en op een gesloten 

afdeling opgenomen moest 

worden. Eenmaal in die situatie 

beland, was niemand bereid 

haar euthanasie te geven. 

Tonneke besloot voor haar 

moeder te vechten nu zij het zelf 

niet meer kon. • Marijke Hilhorst

Tonneke van der Sluijs vocht voor euthanasie voor haar demente moeder

foto: josje deekens
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 ‘ Een slecht gevoel. Alsof ik het   ben die haar dood wil hebben’

Als het interview in maart plaatsvindt, is 

de situatie verergerd: moeder dementeert 

en is incontinent, maar na een delier ook 

immobiel. Ze wordt uit bed getakeld en 

in een rolstoel gezet. Tonneke van der Sluijs verzorgt haar 

moeder sinds vijf jaar. Sinds april vorig jaar woont ze in een 

verzorgingshuis, waar ze is opgenomen nadat ze regelmatig, 

ook ’s nachts, door het dorp had gedwaald. ‘We zijn wel eens 

samen in de sneeuw gevallen toen ik haar terugbracht. Ik kon 

nog wel overeind krabbelen maar kreeg mijn behoorlijk zware 

moeder niet op de been. “Laat me hier maar liggen kind”, zei ze, 

”dan ga ik misschien wel dood.”’ 

Na een delier lijdt moeder ook aan paniekaanvallen en heeft ze 

hevige, onverklaarbare pijn. ‘Als ik maar naar haar wees, gilde 

ze het al uit. Het was tenhemelschreiend. Zo wil je niemand 

zien lijden. Dus belde ik op een vrijdag het noodnummer van 

de huisartsenpraktijk en kreeg Fentanyl, een sterke pijnstiller. 

Het weekend daaropvolgend sliep ze veel. Op maandag zou 

de huisarts komen en dan zou er – veronderstelde ik – worden 

besloten een “infuusje” te plaatsen zodat ze zacht zou kunnen 

overlijden met palliatieve sedatie. Zo is het met mijn ernstig 

zieke vader ook gegaan. De toewijzing voor een plaats in het 

verpleeghuis, die net was binnengekomen, heb ik afgewezen. 

Een verhuizing was dan immers niet meer nodig.’ 

 

Voorbeeldig > Het liep echter totaal anders. Als Van der 

Sluijs op maandag bij haar moeder komt, daar het hoofd van 

de afdeling en de huisarts aan het bed treft en de laatste haar 

vraagt of ze pijn heeft, antwoordt moeder ontkennend. Als de 

arts voorzichtig haar ledematen probeert te bewegen, laat ze 

trots zien wat ze allemaal kan. Met gemak. Verbaasde blikken 

van de arts en het afdelingshoofd. ‘Zie je wel, ze heeft geen 

pijn’, lijken ze te zeggen. ‘Alsof ik het allemaal verkeerd zag’, 

zegt Van der Sluijs.

De huisarts heeft eerder laten weten dat hij haar moeder wil 

helpen als hij ervan overtuigd is dat zij ondraaglijk lijdt en 

binnen twee weken zal komen te overlijden. Ook moet zij haar 

doodswens een aantal malen in zijn aanwezigheid hardop 

uitspreken. Alleen de schriftelijke wilsverklaring noemt hij 

onvoldoende, ook omdat die naar zijn zeggen niet actueel is 

gehouden. Stoppen met eten en drinken is in het geval van haar 

moeder ondoenlijk gebleken. Ze vergat dat ze het van plan was 

en het personeel deet zijn uiterste best haar te laten eten.

Tijdens het interview oogt Tonneke ontdaan. Drie jaar lang, 

vaak meer dan één keer per dag, heeft haar moeder te kennen 

gegeven dat ze dood wil. ‘Ik ben twee dagen behoorlijk 

van slag geweest. En nog. Het lijkt erop of het ondraaglijk 

lijden zich heeft verplaatst naar ons, naar mijn man Freek 

en mij. Wij weten dat ze dood wil. Ik heb op mijn telefoon 

beelden dat ze angstig is, in haar rolstoel hangt en keer 

op keer herhaalt dat ze niet meer wil leven. Maar nu is het 

euthanasie-verhaal niet meer relevant. De korte momenten 

dat de huisarts er is, gedraagt ze zich anders. Voorbeeldig, 

pleasend. Mij overviel die maandag een slecht gevoel: alsof ik 

het ben die mijn moeder dood wil hebben.’

Aai over de wang > Opname in het verpleeghuis wordt 

opnieuw actueel maar de eerder toegezegde kamer is al 

vergeven. Tonneke van der Sluijs verlangt naar rust. Ze 

besluit voorlopig even niet naar haar moeder te gaan. ‘Het is 

allemaal te verwarrend. Ik heb gevochten voor wat ik meende 

dat zij het liefst wilde: niet meer leven in de omstandigheden 

waarin ze verkeerde. Ik ben verdrietig dat het niet is gelukt 

om haar in het verpleeghuis te krijgen. Ze staat weer op de 

wachtlijst.’ 

‘Misschien’, zegt ze aarzelend, ‘weet je zelfs als naaste niet 

exact hoe iemand zich voelt. Ze was fysiek altijd sterk, 

heeft geturnd, was graag buiten, wandelde veel. En er is 

natuurlijk een voorgeschiedenis tussen mij en mijn moeder. 

Ze is dol op aandacht en wellicht meende ze die alleen door 

klagen te krijgen. Dat deed ze tegen mij: klagen. Misschien 

is dat gedrag erin geslopen. Ik weet het even niet meer. Het 

gebeuren heeft me geknakt. Wat me zorgen baart, is de 

vraag hoe ik kan voorkomen dat mijn kinderen later moeten 

meemaken wat ik nu meemaak.’

Een paar dagen na het interview is er een bericht van 

Tonneke. ‘Na ons gesprek belde de huisarts me met de vraag 

of ik een second opinion wilde. Dat wilde ik. Bij deze arts gaf 

moeder te kennen veel pijn te hebben en ze zei dat ze dood 

wilde. Na overleg is besloten een “naaldje te zetten”. Dat was 

op Goede Vrijdag. Ze sliep rustig die nacht. Paaszaterdag 

rinkelde de telefoon al vroeg. Het zag er niet zo goed uit. Ik 

schrok toen ik haar zag. Ze was stervende. We hadden kort 

oogcontact en ze liet zich door mij geruststellen. Een kneepje 

in mijn hand, een aai over haar wang en het was gebeurd. Ze 

stierf op 31 maart om 09.15 uur.’ Z
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Duo-zelfdoding en duo-euthanasie komen slechts sporadisch voor

Samen leven, samen sterven

Ze heetten Piet en Cécile, Nic en 

Trees, Puck en Jack en Franz 

Josef en Gonnie. Ze waren oud 

(en ziek) en stierven samen. 

Gelijktijdig, weloverwogen, 

autonoom en vrijwillig. ‘Duo-

zelfdodingen’ worden ze 

ook wel genoemd en ze 

staan geregeld in de krant. 

December vorig jaar maar 

liefst drie casussen in het 

noorden van het land. Is 

het een trend? En duo-

euthanasie, hoe zit het 

daarmee? • Els Wiegant

illustratie: bernet ragetli
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V

Hoe vaak komen duo-zelfdodingen 

eigenlijk voor?

Dat is moeilijk te zeggen. De 

consulenten van de nvve krijgen 

er jaarlijks in ieder geval maar 

een handjevol vragen over. Dat 

zegt niet alles, maar het is wel een 

indicatie dat het om zeer kleine 

aantallen gaat. 

V

Wat zeggen de statistieken erover?

Daar heb je niet zoveel aan, want 

een gelijktijdige zelfdoding 

(zelfeuthanasie) van twee mensen 

die er bewust voor kiezen samen 

te sterven, wordt niet als zodanig 

geregistreerd. Het Centraal 

Bureau voor de Statistiek 

(CBS) heeft wel gegevens over 

het aantal zelfdodingen in 

Nederland. Dat stijgt al enkele 

jaren. In 2016 maakten 1894 

mensen een einde aan hun leven. 

Dat waren er 23 meer dan in 2015. 

Vooral onder mensen van 60 jaar 

of ouder kwam zelfdoding vaker 

voor. Van alle mensen die zichzelf 

van het leven beroofden, is zelfs 

een derde 60 jaar of ouder. 

V

En de wetenschap? 

Het fenomeen van de duo-

zelfdoding komt zijdelings in 

beeld bij forensische studies 

naar doding-zelfdoding. 

Daarbij doodt iemand (meestal 

een man) eerst een ander of 

anderen (meestal familieleden) 

en daarna zichzelf. Bij een deel 

van deze gevallen gaat het om 

oudere daders en slachtoffers 

die in schijnbaar onderlinge 

overeenstemming een einde aan 

hun beider levens maken, zo 

staat in een onderzoek uit 2010 

van forensisch psycholoog dr. 

Marieke Liem van de Universiteit 

Leiden. In deze gevallen is sprake 

van ziekte of achteruitgang van 

de gezondheid van één of van 

beide partners.

Samen leven, samen sterven
V

Het is misschien een beetje morbide, 

maar het klinkt ook als een 

romantische daad: samen door het 

leven, samen eruit?

Dat kan het zeker zijn, maar 

enige alertheid is wel geboden. 

Dat bleek bijvoorbeeld uit de 

tv-documentaire Zij moet eerst, 

die oud-journalist Wibo van 

de Linde begin jaren tachtig 

maakte. Daarin volgt hij een oud, 

ziek echtpaar dat samen uit het 

leven wil stappen. Vanwege haar 

resistentie tegen medicijnen 

besluiten ze dat de man eerst 

zijn vrouw zal doden en daarna 

zichzelf. Maar als zij eenmaal 

is overleden, verdwijnt hij naar 

Oostenrijk en trouwt daar een 

ander. Enkele maanden later 

sterft hij een natuurlijke dood.

V

Dat is wel een heel extreem voorbeeld.

Dat is waar, maar Marieke 

Liem waarschuwt in haar 

onderzoek dat bestudering van 

dit soort ‘zelfdodingspacten’ 

veelal laat zien dat een van de 

partners de ander aanspoort om 

zichzelf te doden of de ander 

meeneemt in de dood. Els van 

Wijngaarden, docent aan de 

Universiteit voor Humanistiek, 

deed promotieonderzoek naar 

25 mensen met een voltooid 

leven. Zij voerde onder meer 

diepgaande gesprekken met een 

86-jarige man en zijn 84-jarige 

vrouw die samen wilden sterven, 

en dat later ook deden. Van 

Wijngaarden concludeerde dat 

het echtpaar elkaar met hun 

onderlinge afspraak als het ware 

gevangen hield. Zijn wens om te 

sterven was urgenter dan die van 

haar. Hij voelde zich verplicht te 

wachten totdat zij zover was. Zijn 

vrouw op haar beurt leed onder 

die druk, had meer tijd nodig en 

voelde zich daar schuldig over. 

V

Maar er zijn toch ook voorbeelden 

van echtparen die wél in volledige 

harmonie en overeenstemming samen 

stierven? 

Ja, die zijn er zeker. De ouders 

van oud-nvve-directeur Petra 

de Jong bijvoorbeeld, die na een 

levenlang samenzijn ook samen 

stierven, ondanks dat zij niet 

(terminaal) ziek was. Een ander 

bekend voorbeeld is dat van 

voormalig cda-politicus Frans 

Jozef van der Heijden en zijn 

echtgenote Gonnie. Beiden leden 

aan een ongeneeslijke ziekte die 

in een vergevorderd stadium was. 

Ze bevestigden hun gezamenlijke 

besluit in de rouwadvertentie. 

V

Wat adviseert de nvve eigenlijk aan 

ouderen die samen willen sterven?

De informatie die de consulenten 

verstrekken, is niet veel anders 

dan bij een ‘mono-zelfdoding’. 

Ze wijzen er bijvoorbeeld op 

dat bij een niet-natuurlijke 

dood de politie onderzoek 

moet doen en nabestaanden – 

meestal tijdelijk – als verdachten 

beschouwt. Daarom is het 

van groot belang duidelijk te 

maken dat het om een vrije, 

autonome keuze gaat en dat 

niemand bij de uitvoering heeft 

geholpen. De nvve adviseert 

een vrijwaringsverklaring, 

zo mogelijk in de vorm van 

een filmpje, achter te laten. 

Voor zelfdodingsmethoden 

en -middelen verwijzen de 

consulenten onder meer 

naar publicaties als Uitweg 

van Boudewijn Chabot en 

Stella Braam, en The Peaceful 

Pill Handbook van Philip 

Nitschke. Dat (online) boek 

is tegenwoordig ook in het 

Nederlands beschikbaar (zie 

peacefulpillhandbook.com/

nederlands). 

V

Je hoort ook wel eens over duo-

euthanasie. Hoe zit het daarmee dan? 
Duo-euthanasie, waarbij niet 

de betrokkene maar een arts 

de doding ten uitvoer brengt, 

is zo mogelijk nog zeldzamer 

dan duo-zelfdoding. Bij de 

Levenseindekliniek, waar dit 

soort complexe aanvragen veelal 

terechtkomt, beperkt het aantal 

verzoeken van (echt)paren die 

samen willen sterven, zich tot 

een paar per jaar. 

V

Hoe gaat de Levenseindekliniek 

daarmee om?

In de wet staat dat een arts zich 

ervan moet overtuigen dat een 

euthanasieverzoek ‘vrijwillig 

en weloverwogen’ is en dat 

er sprake is van ‘uitzichtloos 

en ondraaglijk lijden’. Om te 

kunnen beoordelen of dat bij 

beide aanvragers het geval 

is, worden deze verzoeken 

door twee verschillende 

artsen behandeld. Wettelijk 

is het niet verplicht, maar de 

Levenseindekliniek kiest er ook 

voor om twee verschillende scen-

artsen in te schakelen. De artsen 

spreken met elke aanvrager 

afzonderlijk én met hen samen. 

Is voor beide partners aan alle 

zorgvuldigheidseisen voldaan, 

dan kan een duo-euthanasie 

worden gegeven. Dat is de laatste 

jaren een paar keer gebeurd, 

in 2013 bijvoorbeeld drie keer. 

Deze casussen, niet van de 

Levenseindekliniek overigens, 

werden door de Regionale 

Toetsingscommissie Euthanasie 

(rte) als zorgvuldig beoordeeld. 

Dus: duo-verzoeken zijn schaars, 

duo-toekenningen nóg schaarser, 

maar per definitie onmogelijk 

zijn ze niet.

\
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‘ In Nederland zijn in één jaar tijd zevenhonderd kinderen 
door euthanasie vermoord.’ Voor de zoveelste keer hoort 
Joop Agterberg (78) een journalist op de Italiaanse televisie 
klinkklare onzin uitkramen over de euthanasiepraktijk in ons 
land. De maat is vol, hij besluit in een boek uit te leggen hoe 
de situatie hier in elkaar steekt. • Leo Enthoven

De hoeveelheid werk viel 

enigszins tegen’, laat hij 

eufemistisch weten. ‘Mijn 

opzet was een samenvatting 

van dertig pagina’s te schrijven. Op internet 

werd ik verrast door de enorme hoeveelheid 

literatuur. Ongeveer vijfduizend pagina’s 

heb ik verzameld.’ De studie van deze berg 

documentatie en het schrijven van Libertà di 

decidere (Recht op Zelfbeschikking), 270 pagina’s 

dik, vergde drie jaar. Agterberg schreef het in 

zijn huis in de buurt van het Comomeer.

Om zijn boodschap uit te dragen en de verkoop 

te stimuleren verzorgt hij presentaties. Na 

een lezing voor artsen in Turijn vond zijn 

boek gretig aftrek. ‘Tot nu toe zijn ongeveer 

driehonderd exemplaren verkocht. Mijn 

uitgever is tevreden.’ Parlementsleden 

en vooraanstaande journalisten heeft hij 

exemplaren toegestuurd.

Nederlanderschap > Samen met een broer 

en een zus groeide Agterberg op in een 

Utrechts arbeidersgezin. Zijn eerste baan, op 

zijn vijftiende, was leerling-bureelambtenaar 

(kantoorklerk) bij de Nederlandse Spoorwegen. 

Gestimuleerd door zijn chef volgde hij met  

succes de avondstudie hbs-a en na zijn  

diensttijd de accountantsopleiding. Hij wilde 

internationale ervaring opdoen. 

Zijn vrouw Hetty had voor hun huwelijk, in 

1963, voor een reisbureau in Italië gewerkt. Drie 

jaar later trok het stel naar Milaan waar Joop 

ging werken voor de Nederlandse vestiging van 

een accountantskantoor. Voor hun vertrek had 

hij een Linguaphonecursus Italiaans gedaan, 

een vorm van zelfstudie met behulp van  

78-toeren vinyl grammofoonplaten. 

Agterberg en zijn vrouw besloten hun zoon 

en dochter in Italië groot te brengen en zijn 

in het land gebleven. ‘Nooit spijt van gehad’, 

beklemtoont hij. Tot zijn pensionering in 2001 

was hij twintig jaar directeur van kpmg Italië. 

Na 52 jaar in het Zuid-Europese land heeft hij 

nog steeds de Nederlandse nationaliteit. ‘Ik ben 

   Nederlander Joop Agterberg strijdt bij zuiderburen voor legalisering euthanasie

‘Voor veel Italianen is praten over  de dood taboe’

foto: fabrizio oliva

‘
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   Nederlander Joop Agterberg strijdt bij zuiderburen voor legalisering euthanasie

‘Voor veel Italianen is praten over  de dood taboe’

van 20.000 gevallen van (stiekeme, illegale) euthanasie.

Tweede reden voor opleving van het publieke debat zijn de 

doodzieke Italianen die naar Dignitas in Zürich afreisden voor 

hulp bij zelfdoding. Namens de alc zijn twee begeleiders mee-

gereisd. Hun vooropgezette doel was het wetsartikel dat hulp bij 

zelfdoding strafbaar stelt, ongrondwettig te laten verklaren. Na 

terugkeer gaven beiden zich aan bij justitie. Een opsteker is dat 

het Hof in Milaan het bewuste wetsartikel ongrondwettig heeft 

verklaard. De zaak ligt nu bij de Italiaanse Hoge Raad. Het is 

onbekend wanneer die uitspraak doet.

‘Het ligt niet in mijn karakter moedeloos te worden. In het Itali-

aans heet dat “mai mollare”, wat zoveel betekent als: nooit opge-

ven. Hetzelfde geldt voor al diegenen die strijden voor de vrijheid 

van ieder persoon om zelf te beslissen hoe te leven en te sterven. 

De minister van Volksgezondheid heeft direct na de laatste stem-

ming over de nieuwe wet op de wilsverklaring gezegd dat een 

arts zich op grond van gewetensbezwaren níét hoeft te houden 

aan een beslissing van zijn patiënt. Wij blijven heel alert op álle 

pogingen om uiterst moeizaam verworven vrijheden terug te 

draaien.’ 

\

Sinds jaar en dag bestempelt 

de World Medical Association 

(WMA) euthanasie als ‘medisch 

onethisch handelen’. De 

Nederlandse artsenorganisatie 

KNMG voert samen met de 

Canadese zusterorganisatie 

campagne om dat standpunt 

van tafel te krijgen. Zij vinden 

dat de WMA ruimte moet laten 

voor verschillende opvattingen. 

Het Nederlands-Canadese 

pleidooi staat de komende tijd 

op de agenda voor meerdere 

WMA-bijeenkomsten. Daarna is 

het afwachten wat de WMA met 

de uitkomsten van de discussies 

gaat doen.

Bij de WMA zijn 114 artsen-

organisaties uit de hele 

wereld aangesloten. Die 

vertegenwoordigen ruim tien 

miljoen dokters van wie velen 

euthanasie nog steeds als 

strijdig met de geneeskunst 

beschouwen. De WMA is 

glashelder: artsen moeten niet 

meewerken aan euthanasie en 

hulp bij zelfdoding, zelfs niet 

in landen waar euthanasie 

wettelijk is toegestaan.

De WMA herbevestigde haar 

standpunt in 2015. De KNMG 

beijvert zich voor wijziging. 

KNMG-voorzitter René Héman 

zei tijdens een Europese WMA-

conferentie in Rome: ‘Als een 

patiënt ondraaglijk lijdt en er 

geen uitzicht is op verbetering 

of verlichting van dit lijden, als 

het leven in feite ondraaglijk is 

geworden en de patiënt vraagt 

om een einde, staan we dan 

naast of tegenover de patiënt? 

(…) In Nederland is het mogelijk 

om aan die vraag van de patiënt 

te voldoen. Ik vraag u om 

respect voor deze keuze.’

KNMG WIL AF VAN INTERNATIONALE 
ETIKET ’ONETHISCH’ BIJ EUTHANASIE

trots op mijn Nederlanderschap. Anderzijds voel ik me Europeaan. 

Dus waarom van nationaliteit veranderen?’

Katholieke kerk > Italië kent een paar relatief kleine organisaties 

die ijveren voor wettelijk toegestane euthanasie. De bekendste is 

de Associazione Luca Coscioni (alc), vernoemd naar de oprichter, 

een econoom, die leed aan ms en in 2006 door verstikking overleed. 

Joop Agterberg is al jaren een van de ongeveer drieduizend leden. 

De alc streeft een breed palet doelstellingen na, onder meer het 

opheffen van obstakels voor invaliden, het beschikbaar stellen van 

marihuana als geneesmiddel, maar ook het toestaan van weten-

schappelijk onderzoek van embryo’s, het handhaven van het recht 

op abortus, en het recht op keuze van het eigen levenseinde, dus 

legaliseren van euthanasie.

‘Mijn plan een studie te beginnen naar euthanasie in Nederland 

en daarover in het Italiaans te publiceren maakte de leider van alc, 

Marco Cappato, enthousiast. Hij vroeg mij mee te werken aan het 

verzamelen van informatie vanuit de hele wereld over dit onder-

werp. Twee jaar geleden ben ik lid van de alc-directie geworden’, 

vertelt Agterberg.

‘Initiatieven van de alc rond euthanasie, abortus en kunstmatige 

inseminatie worden steevast tegengewerkt door rechtse partijen 

en linkse katholieke politici. In de Italiaanse samenleving speelt 

de katholieke kerk een dominante rol. Het Centrale Comité van 

Bisschoppen komt regelmatig met standpunten naar buiten die 

gelovigen moeten innemen, vooral omtrent afschaffing van de 

abortuswet.’ Zelf heeft hij ruim een halve eeuw geleden de  

katholieke kerk de rug toegekeerd.

Taboe > ‘Voor veel Italianen is praten over de dood taboe. Dat 

merk ik bij vrienden en kennissen. Het laatste jaar is de belang-

stelling voor euthanasie in het publieke debat sterk toegenomen. 

Kranten publiceerden honderden artikelen over dit onderwerp.’

Daarvoor zijn volgens Agterberg twee oorzaken. ‘De eerste was 

het parlementaire debat over de wet op de wilsverklaring. Die is in 

december 2017 aangenomen. Artsen hebben een aantal plichten, 

waaronder informatieverstrekking. Patiënten hebben wettelijk 

vastgelegde rechten, zoals het weigeren van een behandeling. 

Een belangrijk winstpunt is dat de arts met toestemming van de 

patiënt mag overgaan tot palliatieve sedatie bij ondraaglijk lijden.’

Agterberg vindt het een goede wet, ruimer dan verwacht gezien de 

Italiaanse situatie. ‘Hoewel een euthanasiewet nog ver weg is, vind 

ik dit een eerste belangrijke stap in die richting.’ Recent onderzoek 

heeft aangetoond dat 77 procent van de Italianen vóór euthanasie 

is. Geschat wordt dat op 650.000 sterfgevallen per jaar sprake is 
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Schipper naast God 
Jaap van Riemsdijk

De kille motregen had me er niet van 

weerhouden aan het einde van de 

avond nog een luchtje te scheppen. 

Ik leunde tegen de reling van het schip en zag in 

de verte de grillige kustlijn van het noorden van 

IJsland voorbijglijden. Het was juli en het zou de 

hele nacht blijven schemeren. 

Plotseling stond hij naast me. Een kleine, wat 

gebogen man met een verweerd gezicht en 

woeste grijze krullen. Zoals vaak fungeerde 

het weer als aanleiding voor een gesprek. Nee, 

regen deerde de man niet. Water was zijn passie. 

Vroeger een verwoed zeezeiler, nu helaas alleen 

nog passagier. Joost heette de man. Stoorde hij 

me? Integendeel, iets in Joost intrigeerde me. 

Ruwe zeebonk, blanke pit?

Weinig gemeenplaatsen bleken nodig om de 

diepte in te gaan. Het leven was Joost goed 

gezind geweest. Ruim 35 jaar huisarts hadden 

hem de mogelijkheid gegeven iets voor anderen 

te betekenen. Hij wilde nog lang niet stoppen. 

Werken was zijn lust en leven. 

Mijn ‘vrijwilligersdeformatie’ leidde al snel 

naar de vraag of Joost wel eens euthanasie 

had verleend. Ik raakte een snaar. Joost 

had herhaaldelijk patiënten geholpen met 

levensbeëindiging. Hij voelt zich dan ‘schipper 

naast God’, de titel van het verhaal van Jan 

den Hartog over een schipper die Joodse 

vluchtelingen redt. Ook Joost redt mensen: uit 

hun uitzichtloos en ondraaglijk lijden. In zijn 

visie op het geloof wijst God hem daarbij de weg. 

Maar de laatste jaren merkt Joost dat 

mensen euthanasie steeds meer als een 

vanzelfsprekendheid opeisen. ‘Doet u mij maar 

dat spuitje, een hond mag toch ook inslapen 

als hij zijn tijd heeft gehad?’ Soms dringen 
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Bij de NVVE werken zo’n 

140 vrijwilligers. Ze doen 

presentaties, helpen bij 

bijeenkomsten, leggen 

huisbezoeken af en 

ondersteunen leden bij 

al hun vragen rond het 

levenseinde. Hans van 

Amstel-Jonker en Jaap van 

Riemsdijk zijn twee ervaren 

vrijwilligers. Om beurten 

beschrijven zij een ervaring 

uit de praktijk. 

Deze keer: Jaap van 

Riemsdijk.

naasten aan op euthanasie. Zoals de vrouw die 

het ‘Zwitserleven-gevoel’ in duigen zag vallen 

toen haar veel oudere man alzheimer kreeg. 

Patiënten helpen, ook om te sterven, daarvoor 

wil Joost zich inzetten. Maar er is toch geen recht 

op euthanasie?

Vakantie of niet, het nvve-hart klopte door en 

ik kon het niet laten. Ik beschreef het bij veel 

mensen levende misverstand over het verschil 

tussen euthanasieverzoek en behandelverbod. 

Als iemand voor euthanasie in aanmerking 

wil komen, doet hij een verzoek aan de arts. 

Die is niet verplicht daaraan te voldoen, want 

euthanasie is geen recht. De weigering van een 

patiënt om een behandeling te ondergaan, wél. 

Aan die weigering moet de dokter gehoor geven. 

Joost wist het natuurlijk, maar vond het 

zichtbaar prettig om erover te praten. Hij 

kende de nvve op afstand en wilde er graag 

meer over weten. Inmiddels was ons contact zo 

open dat ik durfde te vragen of Joost zelf een 

euthanasieverzoek, een behandelverbod en een 

volmacht had opgesteld. ‘Betrapt’, verzuchtte 

hij. ‘De dokter dringt er bij zijn patiënten op aan 

alles goed te regelen, maar zelf… Weet je, vaak 

droom ik dat ik met mijn boot op zee vaar en 

niet weet waarheen ik moet gaan. Ik vertrouw er 

dan op dat God mij de weg wijst. Het liefste zou 

ik dat aan het einde van mijn leven ook willen. 

Maar zo werkt het natuurlijk niet. Ik ben de 

schipper en ik moet de koers van mijn laatste reis 

zelf bepalen en ook voorbereiden.’

Het liep tegen middernacht en de regen was 

gestopt. ‘Ik ga mijn hut opzoeken’, geeuwde 

Joost, ‘bedankt voor het gesprek. En… hoe kom 

ik eigenlijk aan die wilsverklaringen van de 

nvve?’ 

\
Joost is niet de echte naam van de huisarts.
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Een waardig einde hoort elk 

leven af te sluiten. Dat lijkt 

vanzelfsprekend maar is dat niet 

altijd. Dikwijls vinden gesprekken 

over doodgaan en de dood pas 

plaats tijdens de stervensfase, 

áls ze al worden gevoerd. 

En meestal vanuit medisch 

perspectief. Dat kan en moet 

anders, vindt Guido Lamm. Hij 

geeft workshops Sterven zoals 

je leeft. En zingt liedjes over het 

thema. • Leo Enthoven

Guido Lamm geeft workshops om kwaliteit stervensproces te verbeteren

‘ Ieder mens sterft maar één keer. 
Dat moet zorgvuldig gebeuren’

Zijn verre voorouders waren 

migranten uit Silezië, een 

streek in Centraal-Europa. Via 

het Duitse Bentheim – vandaar 

die dubbele m in zijn achternaam – belandden 

ze in het Twentse Hengelo. Ernstige dyslexie 

achtervolgde Guido Lamm zijn leven lang. In 

zijn jeugd werd dit gebrek niet onderkend en 

heette het dat hij zijn best niet deed. Tijdens 

elke opleiding bleek zijn taalhandicap een sta-

in-de-weg. Als draaier bij een machinefabriek 

voelde hij zich ongelukkig. Na zijn militaire 

dienst gooide hij het over een andere boeg. 

Met hard werken (‘sommige werkstukken 

heb ik wel zes keer overgeschreven’) en 

veel hulp slaagde hij voor de opleidingen 

verpleegkunde, en daarna volgde een cursus 

leidinggeven. ‘Ik moest drie keer harder 

werken dan ieder ander’, blikt hij terug. 
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In 1980 verruilde Lamm Twente voor Noord-

Holland. Hij werd mangementteamlid van een 

psychiatrisch ziekenhuis in Heiloo, later van een 

algemeen ziekenhuis in Alkmaar. Lang werkte hij 

als leidinggevende in de ouderenzorg. ‘Verpleging 

is het mooiste vak dat er bestaat’, vindt hij, ‘door het 

contact met mensen, ongeacht hun leeftijd, ziekte of 

aandoening.’

Ouderensongfestival > Op zijn 62ste begon Lamm 

in 2010 een totaal nieuwe carrière: zanger. ‘Thuis 

kregen we muziek met de paplepel ingegoten. 

Er stond een piano en alle vier kinderen zaten op 

pianoles. Mijn vader speelde citer. Mijn ouders 

zaten bij een operettevereniging. Ik was lid van een 

jongerenkoor. Thuis zongen we met het hele gezin 

meerstemmig met begeleiding van mijn oudste zus op 

de piano.’ In het ziekenhuis waar hij werkte, richtte 

hij een koortje op om de kerkdiensten meer cachet te 

geven.

Zijn dyslexie belemmerde hem zelf liedteksten te 

schrijven. Het programma waarmee hij optreedt, 

bestaat uit songs van Toon Hermans, Jacques 

Brel, Rob de Nijs, Paul de Leeuw, Marco Borsato, 

Charles Aznavour en vele anderen. ‘Ik probeer de 

emotie van hun liederen voelbaar te maken’, licht 

hij toe. Tientallen optredens heeft hij in het land 

verzorgd, onder meer tijdens Alzheimercafés en 

in zorginstellingen. Soms treedt hij op samen met 

een pianist, soms begeleid door muziek op een 

geluidsdrager. Drie keer wist hij door te dringen 

tot de finaleronde van het ouderensongfestival met 

optredens in het Amsterdamse Carré en DeLaMar.

Gevoelige thema’s > Op zijn zestiende kreeg 

Guido Lamm met de dood te maken toen zijn vader 

overleed aan een hersentumor ‘zo groot als een 

sinaasappel’. Zijn doodzieke moeder heeft hij zelf tot 

het einde verzorgd, samen met zijn broer, zussen en 

vriendin. 

Vanzelfsprekend kreeg hij door zijn werk in zieken- 

en verpleeghuizen veelvuldig met doodgaan te 

maken. In veel gevallen, concludeerde hij achteraf, 

had het stervensproces anders, beter gekund. 

‘Ieder mens sterft maar één keer. Dan moet dat 

zo zorgvuldig mogelijk gebeuren. De stervende 

moet centraal staan. Zijn of haar wensen zijn 

doorslaggevend. Het mooiste is als iedere partij, de 

naasten, de verpleging, de dokter, vol overgave zijn 

rol speelt terwijl de patiënt de regie behoudt. Het 

stervensproces moeten we niet aan de dokter alléén 

overlaten.’

Deze filosofie vormt de basis van zijn workshop 

Sterven zoals je leeft die één dagdeel duurt. Lamm 

verzorgt korte informatieve inleidingen en 

tussendoor zingt hij liedjes. Aan de hand van 

steekwoorden op kaartjes spoort hij werkgroepjes 

aan het gesprek over lastige en gevoelige 

onderwerpen die samenhangen met dood en 

doodgaan, op gang te krijgen. Dat alles met twee 

doelstellingen: het onvermijdelijke overlijden 

bespreekbaar maken, en de deelnemer helpen de 

regie over zijn of haar stervensproces in eigen hand 

te houden.

‘Deelnemers wil ik meer zicht geven op hun 

wensen rond het levenseinde. Een werkboek 

geeft houvast om gevoelige thema’s te bespreken 

met partner en familie, vrienden, de dokter. We 

werken met een checklist praktische onderwerpen 

zodat geen belangrijke zaken vergeten worden. 

Dan moet je denken aan documenten zoals de 

euthanasieverklaring, de donorverklaring enzovoort. 

Waar de verzekeringspapieren liggen.  

Of van wie je geestelijke bijstand wilt ontvangen.

Die zaken zijn nog redelijk eenvoudig te bespreken 

en te regelen. Emotionele aspecten zijn moeilijker. 

Die gaan we niet uit de weg. Zoals de vraag: wie wil ik 

aan mijn bed hebben als er gewaakt moet worden?’

Sommige mensen lukt het niet het gesprek over 

levenseinde-onderwerpen te voeren, weet Lamm. 

‘Ik had eens een echtpaar in de groep, samen met 

hun dochter. Die had hen aangemeld. Ze kregen hun 

gesprek maar niet op gang. De workshop leverde de 

doorbraak op.’ Z

In deze rubriek 

vertellen mensen wat 

zij mooi, belangrijk 

of de moeite waard 

vinden in hun leven, 

waar zij mee worstelen 

en hoe zij tegenover 

het levenseinde staan. 

Wilt u ook uw verhaal 

met ons delen? Mail 

dan uw naam en 

telefoonnummer naar: 

relevant@nvve.nl
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Leo Enthoven

ZEEMAN • ‘Geïnspireerd door De 

scheepsjongens van Bontekoe 

wilde ik zeeman worden. Toen dat 

als vrouw onmogelijk bleek, ben 

ik een opleiding maatschappelijk 

werk gaan doen. Begin jaren ’60 

ben ik toch gaan varen. Op de 

Oranje, die emigrantengezinnen 

naar Australië en Nieuw-Zeeland 

bracht. Het bleek niet zo handig 

om met de tweede stuurman 

te trouwen. Aan boord leer je 

elkaar niet echt kennen en later, 

als huisvrouw en moeder van 

vier kinderen, benauwde het me 

dat je intellectueel niet wordt 

gevoed. Het is op een scheiding 

uitgelopen.’

REIZEN • ‘Na acht jaar gezinszorg 

ben ik les gaan geven op de Sociale 

Academie. Daar heb ik veel van 

geleerd. Dat ik de laatste jaren de 

leiding kreeg over de mbo-afdeling 

vond ik een mooie afronding van 

mijn werkzame leven. Na mijn 

vervroegde pensionering in 1992 

heb ik trektochten door Australië 

gemaakt. De laatste keer een klein 

jaar in een campertje, het toppunt 

van vrijheid.’

LEVENSVERHAAL • ‘Voor mijn 

nakomelingen wil ik mijn 

levensverhaal schrijven. Het is 

boeiend om je in de geschiedenis 

te verdiepen en het helpt om 

taboes te slechten. Ik was 

achtste in een gezin met veertien 

kinderen. Zeer katholiek opgevoed, 

maar het past niet bij mijn karakter 

om gelovig te zijn. Mijn vader 

zei toen: “Nou Clara, jouw leven 

heeft geen zin meer.” Hoe durft 

iemand zoiets te zeggen?! Maar ik 

kom tijdens mijn onderzoek vooral 

leuke dingen tegen.’ 

COÖPERATIE LAATSTE WIL • ‘Het 

“voltooid leven”-idee is wat ik het 

liefste wil: goed sterven in eigen 

regie. De Coöperatie Laatste Wil 

was daarom precies wat ik zocht. 

Helaas hebben ze hun activiteiten 

moeten staken. Maar ik heb het 

spul in huis. Die zekerheid, dat ik 

niet meer hoef als ik niet meer wil 

of kan, geeft rust.’

GENOEG • ‘Illusies dat ik zou 

kunnen bijdragen aan een betere 

wereld heb ik niet meer. Ik merk 

dat ik uit het leven groei, in mijn 

beleving een volkomen natuurlijk 

proces. Het is een combinatie van 

lichamelijke achteruitgang en het 

geestelijk ontgroeien van de wereld 

zoals die is. Mijn weerstand tegen 

misstanden neemt af. Het lijkt 

alsof de wereld gemener wordt en 

ik pessimistischer.’

BESPREKEN • ‘In theorie zou ik 

nog best twintig jaar kunnen leven 

maar dat gaat niet gebeuren. 

Hoewel ik geen termijn in mijn 

hoofd heb. Criteria om mijn leven 

te beëindigen zijn: als ik niet 

meer “lerend” ben, van mijn 

fouten, van gebeurtenissen, van 

het leven. Of als ik te afhankelijk 

word, als mijn autonomie dreigt 

te worden aangetast. De dood is 

geen taboe in de gesprekken met 

mijn kinderen maar ik heb nooit 

gevraagd wat zij ervan vinden. Het 

is mijn beslissing. Wel zal ik ze 

bijtijds op de hoogte stellen. Het 

afscheid nemen van al diegenen 

die me lief zijn, zal me overigens 

zwaar vallen. Maar we moeten toch 

een keer dood. Dat wordt nogal 

eens vergeten in de discussies.’

\

‘Wat ik het liefste wil: goed sterven in eigen regie’

bij leven & welzijn clara jas

foto: maurits giesen

marijke hilhorst
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en euthanasie bij dementie. ‘In juridische termen kun je 

zeggen dat mensen over zichzelf en hun eigen leven moeten 

kunnen beschikken. In esthetische termen van dignitas ligt het 

ingewikkelder. Dan gaat het meer over wat wij een mooi, goed en 

acceptabel leven vinden. Wat ik in de publieke discussie mis zijn 

de esthetische verhalen daarover. Hoe willen we als samenleving 

omgaan met ernstig demente mensen? Is er nog een goed leven 

mogelijk met dementie? Hoe ziet dat er dan uit? Dat debat is 

verdwenen. Laten we dat eerst voeren.’

Pyjamadag > Hoewel ook de humanitas-betekenis van 

waardigheid soms ter discussie staat, roept vooral de dignitas-

betekenis vragen op. In de (ouderen)zorg is waardigheid in de 

esthetische betekenis geregeld de inzet van heftige discussies. 

‘Over een pyjamadag in het verpleeghuis kunnen we ons heel erg 

opwinden. Dat raakt aan ons gevoel van esthetische waardigheid.’ 

In die discussies spelen voorkeuren en smaken van individuen, 

groepen en culturen een grote rol. Maar als het in essentie daarom 

gaat, zou je kunnen zeggen: over smaak valt niet te twisten. Toch? 

Nee, vindt Pols, daarmee wordt de esthetische invalshoek te 

stiefmoederlijk behandeld. 

‘Ik heb onderzoek gedaan onder vrouwen met borstkanker die 

door de chemo hun haar verloren. Hoe beleefden ze dat? Voordat ik 

begon, dacht ik: kan ik zo’n triviale vraag eigenlijk wel stellen? Die 

vrouwen kijken de dood in de ogen. Maar het bleek heel belangrijk 

voor ze te zijn: kaalheid maakte soms het verschil tussen ziek en 

niet ziek, zelfs tussen mens- en niet mens-zijn en had een enorme 

impact op hun relaties.’

Dignitas-waardigheid steekt dus dieper dan uiterlijk en ‘schone 

schijn’. ‘Het gaat niet alleen om wat we zomaar mooi en goed 

vinden, we achten het ook van fundamenteel belang. Het zijn 

waarden die ons aan het hart gaan en waarmee niet valt te 

marchanderen.’

Pols illustreert dat met het voorbeeld van een hoogbejaarde 

terminale patiënt, wiens zoon erop stond dat zijn vader alle 

behandelingen zou krijgen die nog mogelijk waren. Dat was zijn 

idee van waardige zorg, zó had zijn vader het gewild. Maar zijn 

vader trok voortdurend de neussonde los en leed veel pijn wanneer 

de verpleegkundigen een nieuwe moesten aanbrengen. Zij vonden 

die worsteling met de patiënt mensonwaardig. ‘Water bij de wijn 

doen was voor geen van de partijen mogelijk. Dat zijn uiterst 

ingewikkelde situaties.’

Niet bedachtzaam filosoferen op een stoffige 

studeerkamer, maar kijken en luisteren in de 

praktijk en onderzoeken hoe je kunt helpen. 

Dat is wat empirische ethiek inhoudt. Dat was 

ook het doel van een onderzoek dat Jeannette 

Pols jaren geleden deed op afdelingen in ziekenhuizen voor 

chronisch psychiatrische patiënten, en op afdelingen in verpleeg-  

en verzorgingshuizen voor ouderen met psychische problemen. 

Ze ontdekte er een opvallend verschil in wat zorgverleners onder 

‘waardigheid’ verstonden. ‘Op de psychiatrieafdelingen was het 

soms echt vies en zagen patiënten er slordig en onverzorgd uit. 

In de ouderenzorg was alles juist spic en span. In beide gevallen 

werd “waardigheid” als argument gebruikt. Dat wekte mijn 

nieuwsgierigheid.’

Een goed leven > Voor de psychiatrisch verpleegkundigen 

was waardigheid: de patiënt in zijn waarde laten. ‘Ze zeiden: 

mensen hebben hier al zo weinig, laat ze. In de verzorgingshuizen 

daarentegen werd viezigheid beschouwd als teken dat je niet 

voor jezelf kunt zorgen, als gebrek aan eigenwaarde. Daar had 

waardigheid te maken met een schone, gezellige, sociale omgeving.’

Het voorbeeld weerspiegelt de twee betekenissen van waardigheid: 

humanitas en dignitas. Bij humanitas gaat het om principes van 

universele waarden, zoals gelijkheid en vrijheid. Deze vinden 

hun weerslag in wetten, beleid en rechten, zoals de Universele 

Verklaring van de Rechten van de Mens. 

Autonomie is ook zo’n universele waarde, die vaak in stelling 

wordt gebracht in de discussie over voltooid leven, delaatstewilpil 

‘ Het gaat om waarden die mensen  aan het hart gaan’
Je waardigheid behouden, verliezen, te grabbel 
gooien. Het begrip ‘waardigheid’ is vaak de 
lont in het kruitvat van discussies over goede 
zorg, een goed leven en een goede dood. Wat 
eronder wordt verstaan, verschilt nogal. Toch ziet 
prof. dr. Jeannette Pols, bijzonder hoogleraar 
empirische ethiek in de zorg aan de Universiteit 
van Amsterdam, een belangrijke overeenkomst. 
‘Waardigheid motiveert mensen.’ • Els Wiegant

Medisch ethicus Jeannette Pols over het begrip ‘waardigheid’: 
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‘ Het gaat om waarden die mensen  aan het hart gaan’

foto: rené ten broeke

Dubbel op scherp > Hoe uiteenlopend de bete-

kenissen ook zijn, de overeenkomst is volgens Pols 

dat waardigheid mensen motiveert, ze in beweging 

brengt. ‘Het zet zorgverleners aan om van een zie-

kenhuiskamer een waardige plek om te sterven te 

maken, terwijl ze eigenlijk vinden dat hij dat niet is.’

Op basis van haar onderzoeken concludeert Pols 

dat waardigheid een spiegeleffect heeft: met de 

waardigheid van de ander staat ook die van jezelf 

op het spel. ‘Laat een zorgverlener iets passeren dat 

volgens hem of haar echt niet kan, dan voelt dat als 

moreel falen. Dan kun je jezelf niet meer als een 

waardig zorgverlener zien. Daarmee staat de zaak 

dubbel op scherp.’

Hoewel er stemmen opgaan om het begrip 

‘waardigheid’ vanwege zijn uiteenlopende 

betekenissen maar naar de vuilnisbelt te 

verbannen, vindt Pols dat juist om die reden 

jammer. ‘We bedenken in de zorg enorm veel 

regels. Maar wanneer mensen hun waarden 

nastreven, worden ze hun eigen scheidsrechter 

en bewaken ze goede zorg. Dan kun je veel 

regels schrappen. Voorwaarde is wel dat je 

zorgt voor een infrastructuur die het mogelijk 

maakt dat we met elkaar in gesprek gaan over 

wat we waardig vinden. Want in je eentje voor 

een ander bepalen wat waardig is, ook als 

familielid of naaste van een wilsonbekwaam 

iemand, kán leiden tot uitwassen. Je moet er 

altijd met elkaar over in gesprek blijven.’

\
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Vraag scheidend NVVE-voorzitter Margo Andriessen naar haar 
meest ingrijpende ervaring gedurende de afgelopen acht jaar 
en ze aarzelt geen moment met haar antwoord. ‘De moord op 
Els Borst. Die was zo dramatisch en zo onrechtvaardig. Daar 
heb ik heel lang mee geworsteld.’ • Leo Enthoven

D66-politica Els Borst was als 

minister van Volksgezondheid 

medeverantwoordelijk voor de 

euthanasiewet die in 2002 van kracht werd. 

Ze was erelid van de nvve. Op 8 februari 2014 

werd ze bij haar huis in Bilthoven om het 

leven gebracht. Voor de rechter verklaarde 

de dader dat hij gevolg had gegeven aan ‘een 

goddelijke opdracht’ en dat hij haar had 

gedood ‘vanwege haar verantwoordelijkheid 

voor de Nederlandse euthanasiewet’.

Margo Andriessen: ‘Vanaf mijn begin 

als voorzitter in 2010 heb ik intensief en 

plezierig contact met haar onderhouden. 

Achter de schermen was zij een belangrijke, 

waardevolle adviseur. Ze wist precies wie 

Scheidend NVVE-voorzitter Margo Andriessen:

foto: alban wesly

we moesten benaderen om sommige dingen 

voor elkaar te krijgen. Haar gewelddadige 

dood was een enorme schok. Tot op de dag 

van vandaag is het gemis groot.’

Andriessen zal op de Algemene Ledenver-

gadering van 2 juni de voorzittershamer 

overdragen. Bij haar aantreden noemde zij 

‘meer stervenshulp, minder strafrecht’ een 

belangrijke ambitie. Daarover zegt ze nu: 

‘Tot voor kort zag het daar heel erg naar uit. 

De laatste zes maanden is eerder sprake van 

méér strafrecht dan mínder. Lang bleef het 

Openbaar Ministerie op de achtergrond. Het 

leek erop dat het zou kunnen gaan lukken 

om euthanasie onder te brengen bij het 

tuchtrecht, zoals het geval is bij alle medi-

sche handelingen, en weg te halen bij het 

strafrecht. Nu lijkt dat verder weg dan ooit. 

Plotseling waait er een andere wind.’

Afzijdig > Andriessen wijst op het justitieel 

onderzoek naar vijf euthanasiegevallen, 

de dreigende vervolging van de Coöperatie 

Laatste Wil, een mogelijk onderzoek 

naar De Einder en zelfstandig werkende 

   NVVE-voorzitter  
Margo Andriessen: 

‘ Bij justitie 
is duidelijk 
sprake van  
verharding’
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levenseindecounselors en de gerechtelijke 

uitspraak in de zaak van Albert Heringa 

(zie ook pagina 9-11). ‘De burger weet niet 

waar hij aan toe is. Onder invloed van de 

christelijke partijen stelt het kabinet zich 

afwachtend op. Helaas houden vvd en D66 

zich afzijdig.’

Onder druk gezet > Er zijn andere tekenen 

die duiden op méér strafrecht in plaats van 

minder. ‘Jammer genoeg is er nog geen 

acceptabel en legaal verkrijgbaar middel 

voor mensen die klaar zijn met hun leven. 

De clw heeft benadrukt wat de nvve al heel 

lang weet, dat de behoefte aan zo’n middel 

enorm groot is. De discussie wordt geluk-

kig in alle openheid gevoerd. Veel mensen 

hebben middelen in huis. Als zij dat vrijwil-

lig hebben ingenomen, een verklaring of 

video hebben achtergelaten om hun eigen 

keuze uit te leggen en te benadrukken, dan 

nóg houdt justitie zich steeds minder op de 

achtergrond. Forensisch artsen, die bij elke 

niet-natuurlijke dood moeten worden inge-

schakeld, worden meer en meer onder druk 

gezet om de mogelijk strafrechtelijke kant 

nadrukkelijker te onderzoeken. Bij justitie is 

duidelijk sprake van verharding.’

Minder prettige fases > Tevreden kijkt 

Andriessen terug op de manier waarop de 

nvve aan de weg heeft getimmerd, zodat 

praten over een menswaardig einde gewoner 

is geworden. ‘Samen met andere nvve’ers heb 

ik acht jaar onze stand op de 50PlusBeurs 

bemenst. In het begin hadden we een kleine 

stand en liepen mensen schichtig om ons 

heen. Tegenwoordig zijn we in de hal met 

medische stands en patiëntenorganisaties de 

grootste en loopt het storm met bezoekers.’ 

Met nadruk: ‘Het taboe is eraf. Bij ons gáát 

het ergens over. Bij ons geen geouwehoer.’

Het nvve-ledental heeft de afgelopen acht 

jaar een behoorlijke groei laten zien, van 

110.000 naar ruim 168.000, en de bemensing 

van het nvve-bureau is meegegroeid. Dat 

heeft tot ‘groeistuipen’ geleid en ‘minder 

prettige fases’, zegt Andriessen.

‘Het ledenbestand is veranderd. De 

gemiddelde leeftijd van de leden was lang 

tachtig, tegenwoordig zeventig. Steeds meer 

leden behoren tot de protestgeneratie, zijn 

minder gezagsgetrouw en gewend hun 

mond open te doen. Dat geeft een ander soort 

reuring, bijvoorbeeld rond de alternatieve 

beleidsnota opgesteld door een aantal leden. 

Maar ja, daar stonden dingen in zoals de 

drie routes: de autonome, de medische en de 

hulpverlenersroute, waar het bestuur het al 

mee eens was. Een nota is geen eindpunt. De 

discussie stopt niet.’

De nvve houdt onverkort vast aan de drie 

routes als pijlers onder het beleid. Bij de 

hulpverlenersroute is Andriessen blij 

met het initiatiefwetsvoorstel van D66, 

waarin zelfbeschikking leidend is. Voor 

artsen is geen rol weggelegd, wel voor 

levenseindebegeleiders. ‘Voor een relatief 

eenvoudige handeling hoeft iemand niet 

per se acht jaar medicijnen gestudeerd te 

hebben.’

Rust teruggekeerd  > Reuring was er ook 

op het bureau, culminerend in het vertrek 

van twee directeuren kort na elkaar en enkele 

staffunctionarissen. ‘De koers moet intern 

breed gedragen worden. Dat was niet langer 

het geval. Met nieuwe mensen aan het roer 

en de breed gedragen beleidsnota is de rust 

teruggekeerd.’

Opmerkelijke mijlpalen vindt Andriessen de 

ruimere interpretatie van de euthanasiewet 

(stapeling van ouderdomsklachten, demen-

tie, psychiatrie), de Levenseindekliniek (‘een 

groot succes’), het D66-initiatiefwetsvoorstel 

en de instelling van het nvve-fonds om 

wetenschappelijk onderzoek te stimuleren. 

‘Mede door gebrek aan geld was dat vrijwel 

tot stilstand gekomen. Er ontbreekt nog 

veel kennis. Zo weet niemand bijvoorbeeld 

waarom de bereidheid om euthanasie te  

verlenen bij artsen in steden veel groter lijkt 

dan op het platteland.’  

\

AFSCHEIDSRECEPTIE

Na afloop van de  

Algemene Ledenverga-

dering op 2 juni in De 

Eenhoorn in Amersfoort is 

er een afscheids receptie. 

Daar kunt u niet alleen 

afscheid nemen van 

voorzitter Margo  

Andriessen, maar ook  

van de bestuursleden 

Chris Leeuwe en Carla 

Pauw-van Doormalen.
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Patiënten met kanker, vooral als ze 

bedlegerig zijn, komen soms met 

benauwdheid op de spoedeisende 

hulp terecht. Wordt de diagnose 

‘longembolie’ gesteld, dan geven 

artsen de patiënt bloedverdunners. ‘Natuurlijk weten 

ze wel dat iemand kanker heeft, maar ze behandelen 

alleen datgene waarvoor iemand binnenkomt. Ze 

kijken niet naar het volledige plaatje. De huisarts 

neemt die behandeling uit het ziekenhuis vaak over. 

Terwijl die longembolie voor een zachte dood had 

kunnen zorgen, in iemands slaap bijvoorbeeld.’ 

Als scen-arts (scen staat voor Steun en Consultatie 

bij Euthanasie in Nederland) ziet Jan van der Meulen 

het als zijn taak bij de behandelend arts te informeren 

naar het medicijngebruik van de patiënt en de arts 

daar eventueel over te adviseren. ‘We moeten bepalen 

of iemand ondraaglijk en uitzichtloos lijdt, maar ook 

of alle alternatieven bekeken zijn. In mijn ogen gaat 

dat niet enkel over alternatieven voor genezing, maar 

ook over alternatieven van sterven.’

Soms is abstineren een goed alternatief, vindt Van 

der Meulen. ‘Begrijp me goed, als de patiënt dan toch 

‘ Abstineren 
is soms een 
wenselijk 
alternatief’

Stoppen met medicatie, oftewel abstineren, kan 
soms een goed alternatief voor euthanasie zijn. 
Dat vindt SCEN-arts Jan van der Meulen. Hij pleit 
voor een tweesporenbeleid. ‘Het is in de praktijk 
vaak of-of. Als een patiënt kiest voor palliatieve 
sedatie, is euthanasie van tafel. Hetzelfde geldt 
voor abstineren. Dat zou in mijn ogen niet zo 
moeten zijn.’ • Martien Versteegh

SCEN-arts Jan van der Meulen over een 
goede dood door stoppen met medicijnen: 
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kiest voor euthanasie, is dat zijn goed recht. De patiënt 

is de baas. Maar hij moet wel een goed geïnformeerde 

keuze kunnen maken en ik merk in de praktijk 

dat huisartsen die alternatieven simpelweg niet 

voorleggen. En dat scen-artsen het niet als hun taak 

zien ze daarop te wijzen.’

In haar slaap > Van der Meulen vertelt over een 

61-jarige vrouw met leukemie. Toen hij haar vroeg 

wanneer ze euthanasie wilde, antwoordde ze: nu 

nog niet, ik wil het liefst een keer niet meer wakker 

worden. ‘Ik heb haar huisarts geadviseerd om op te 

houden met bloedverdunners geven, die bedoeld zijn 

om een longembolie te voorkomen. De arts gaf gehoor 

aan mijn advies en de vrouw overleed enige dagen 

later in haar slaap, precies zoals ze had gehoopt.’ 

Het menselijk lichaam is een complex geheel en 

niets is met zekerheid te zeggen. Dus het kán ook 

gebeuren dat bij longembolie de benauwdheid te erg 

wordt, weet ook Van der Meulen. ‘Maar aan de meeste 

symptomen is iets te doen met pijnstillers of sedatie.’ 

Van der Meulen is voorstander van een tweesporen-

beleid. ‘Iemand kan de wens uitspreken dat hij het 

liefst in zijn slaap wil overlijden: een kans die zich 

misschien voordoet als hij stopt met bepaalde  

medicijnen. Gebeurt dat niet binnen een bepaalde 

termijn of worden de klachten ondraaglijk, dan moet 

iemand alsnog voor euthanasie kunnen kiezen.  

Hetzelfde geldt wanneer iemand voor palliatieve 

sedatie kiest. Palliatieve sedatie kan een zware opgave 

zijn voor de naasten. Dus zou iemand moeten kunnen 

besluiten dat hij, als hij na bijvoorbeeld drie dagen 

niet is overleden, alsnog euthanasie wil krijgen.’

Patiënt centraal > Van der Meulen hamert erop 

dat de patiënt centraal moet staan. ‘Als je tijdens 

een gesprek over euthanasie doorvraagt, zeggen 

sommige mensen dat ze het liefst in hun slaap zouden 

overlijden. Je kunt dat niet garanderen, maar je moet 

ze toch minstens uitleggen wat de kansen zijn als 

ze stoppen met hun medicijnen. Een nierpatiënt 

die ophoudt met dialyseren heeft vaak geen twee 

Abstineren: afzien van de 

inname van levensverlengende 

medicijnen 

Versterven: ophouden met eten 

en drinken 

Palliatief sederen: in slaap 

brengen en houden van iemand 

met een levensverwachting van 

minder dan twee weken

Euthanaseren: actief iemands 

leven beëindigen 

Hulp bij zelfdoding: de patiënt 

drinkt het dodelijke drankje, 

de arts zorgt dat hij alsnog tot 

euthanasie kan overgaan als 

daarbij iets misgaat. 

weken meer te leven. Hetzelfde geldt voor een 

diabetespatiënt. Die heeft insuline nodig. Geef je die 

niet, dan gaat iemand zeker dood. Mogelijk krijgt 

hij eerst een infectie. Ook dan kun je kiezen voor 

pijnbestrijding in plaats van genezing door middel 

van antibiotica. Als iemand eigenlijk wel genoeg heeft 

van het leven en een huisarts weet dat, dan is het toch 

helemaal niet zo’n slecht idee om een ontsteking niet 

te behandelen?’ 

Veertig jaar geleden, vertelt Van der Meulen, was 

het niet ongebruikelijk een patiënt met kanker te 

vertellen dat het slechts om een maagzweer ging. Dat 

is verleden tijd. ‘Maar nog steeds lijken artsen af en 

toe een wat paternalistische houding te hebben. Door 

te kiezen voor euthanasie boven abstinentie of hulp 

bij zelfdoding heeft de arts meer gevoel van controle. 

Als iemand kiest voor hulp bij zelfdoding kán hij 

het drankje uitbraken. En als je ophoudt met het 

toedienen van medicijnen is het verloop van de ziekte 

niet exact te voorspellen. Maar als je de situatie goed 

monitort en de mogelijkheid tot euthanasie achter 

de hand houdt, is het voor sommige patiënten een 

wenselijk alternatief.’  Z
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De Australische arts Philip 

Nitschke hangt de overtuiging 

aan dat ieder mens, ongeacht 

zijn gezondheidstoestand, het 

recht moeten hebben zijn leven 

onder zelfgekozen omstandig-

heden te beëindigen. Om aan 

hen die zijn overtuiging delen 

informatie te verschaffen over 

hoe ze dat levenseinde kunnen 

bewerkstelligen, schreven hij en 

zijn vrouw Fiona Stewart in 2006 

The Peaceful Pill Handbook. 

Daarvan is recent een 

Nederlandse editie verschenen: 

Handboek De vredige pil. De 

vertaling is van René Heijkoop. 

Het boek is als papieren versie 

en als e-book te koop ‘voor 

wilsbekwame mensen ouder dan 

50 jaar’, zo wordt nadrukkelijk 

vermeld op de website 

(peacefulpillhandbook.com/

nederlands).

Nitschke (71), die met zijn bedrijf 

Exit International in Nederland 

is neergestreken, heeft zijn 

hoop eigenlijk gevestigd op een 

gepersonaliseerde pil. Dat is 

een dodelijk middel dat alleen 

werkt bij de persoon die het 

heeft aangeschaft. Zolang dat 

nog toekomstmuziek is, kan het 

handboek een uitkomst bieden, 

zeker nu de Coöperatie Laatste 

Wil voorlopig haar activiteiten 

heeft gestaakt. 

Gedetailleerd worden in het 

handboek de voor- en nadelen 

van zelfdodingsmethodes 

beschreven, en van eventueel 

te gebruiken middelen. Ook 

staan er adressen in waar ze 

te verkrijgen zijn en wordt 

aandacht geschonken aan de 

risico’s rond de aanschaf. 

Voor een middel als Nembutal 

bijvoorbeeld, een barbituraat 

dat wordt geroemd als ‘beste 

medicijn voor zelfdoding en dat 

het dichtst het idee van een 

vredige pil benadert’, gelden in 

de meeste westerse landen res-

tricties. Iedereen die het in bezit 

heeft of importeert, zal vrijwel 

zeker de wet overtreden.  

Dat zullen mensen misschien 

niet als het grootste probleem 

ervaren. Lastiger, zo valt te 

lezen, is dat de adressen van 

betrouwbare leveranciers 

voortdurend veranderen en 

er oplichters actief zijn. Dan 

kan de papieren versie van het 

handboek gauw gedateerd zijn. 

De online-versie wordt tot zes 

keer per jaar bijgewerkt en bevat 

tevens video’s en een forum. Z   

Olax 
Dichter bij het eind 
–

Uitgeverij De Bozige Bui 

(bestellen via olax@olax.nl)

€ 20,00  

Dit boekje bevat een ‘sonnet-

tenkransenkrans’: veertien 

maal veertien gedichten maal 

veertien regels. In een sonnet-

tenkrans vormt de laatste regel 

van het eerste sonnet de eerste 

van het tweede sonnet, en zo 

verder. Tezamen vormen alle 

laatste regels van de veertien 

sonnetten weer een nieuw 

sonnet. In totaal zijn het 211 

sonnetten.

U begrijpt, de dichter hiervan 

is niet iemand die zich er met 

een jantje-van-leiden vanaf 

maakt. Hij is dan ook geboren 

en getogen In Den Haag. In de 

hofstad is Olax, zoals zijn pseu-

doniem luidt, wereldberoemd 

als componist en tekstschrijver. 

Daarnaast is hij zanger van 

Nederlandstalige, vaak grap-

pige, soms ook melancholieke 

liedjes. Ze hebben titels als Geef 

Mij Maar Een Spuitje. 

Olax omschrijft Dichter bij het 

eind als een ‘doodswens in 

jambische pentameters’. Een 

‘sonnetje’ in huis is hij niet, 

maar hij laat zijn stem niet 

verstommen. Z

Mariska Overman 
Voltooid 
–

Uitgeverij De Crime Compagnie 

€ 15,00

Twee gruwelijke moorden 

worden gepleegd, een derde 

wordt verijdeld. Daar is het dan 

ook een crimi voor. De eerste 

dode is een eenzame oude man. 

Hij wordt gevonden met een 

in zijn borstkast gestoken stok. 

Daaraan wappert een vlaggetje 

met het woord ‘klaar’.

Op de banier van het tweede 

slachtoffer, een jongeman die 

leed aan een psychiatrische 

aandoening, staat ‘voltooid’. 

Het derde, beoogde, slachtoffer 

is een demente vrouw. Het is de 

wakkere hulprechercheur Isabel 

Dieudonné die suggereert dat 

het de dader ‘om een waarschu-

wing gaat, voor de maatschap-

pij, om te laten zien dat we op 

weg zijn mensen met handicaps, 

mensen die oud en nutteloos 

zijn te laten sterven onder het 

mom van waardigheid’. 

Auteur Mariska Overmans runt 

met haar man een communica-

tiebureau dat de dood bespreek-

baar wil maken. Voltooid is haar 

tweede thriller. Best spannend 

en niet slecht geschreven, maar 

mijn interesse verdwijnt altijd 

als het om een volkomen  

geschifte dader blijkt te gaan.  

Te makkelijk. Z

Philip Nitschke & Fiona Stewart
Handboek De vredige pil 
–

Uitgeverij Exit International

€ 84,80  
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Sander de Hosson 
Slotcouplet 
–

Uitgeverij Arbeiderspers

€ 18,99

Je zou iedere patiënt een arts 

als Sander de Hosson (1977) 

toewensen, niet alleen die met 

zieke longen in de ziekenhuizen 

waar hij werkzaam is of was. 

Wat een schat van een man. Wat 

een wijze dokter. 

De uitspraak ‘Leven toevoegen 

aan de dagen, niet dagen aan 

het leven’ maakte ooit zoveel 

indruk op hem dat hij besloot 

zorg te bieden die niet alleen is 

gefocust op de ziekte maar voor-

al ook op de zieke. Die heeft veel 

meer nodig dan medicatie of een 

operatie. Geneeskunde, weet De 

Hosson, is soms genezen, vaak 

verlichten en altijd troosten. 

Gesprekken over de aanstaande 

dood schuwt hij niet, die maken 

het volgens hem juist mogelijk 

de kwaliteit van leven in die 

laatste fase te bewaken. 

Over zijn ervaringen als longarts 

schrijft De Hosson al geruime 

tijd columns en blogs. Ik ben 

lang niet zijn enige fan en door 

zijn openhartige benadering van 

altijd precaire onderwerpen, 

zijn ontroerende toon en zijn 

compassie zullen er, nu zijn 

bespiegelingen in boekvorm zijn 

verschenen, nog velen volgen. Z 

Frederieke Weeda 
Draai niet om de dood 
heen 
–

Uitgeverij Nieuwezijds

€ 9,95

Het ene moment ben je een 

gelukkig gezin, het volgende 

zit je in een ziekenhuiskamer. 

De arts vertelt dat je man een 

tumor heeft in zijn darm, met 

uitzaaiingen naar lever en 

longen en dat genezing geen 

optie meer is.  

Frederieke Weeda, redacteur bij 

NRC, schreef een boek dat ze had 

willen lezen toen haar man en 

vader van twee kinderen (12 en 

8) steeds zieker werd en dood-

ging (in 2015). Ze had het gevoel 

dat ze er vaak zo alleen voor had 

gestaan. Familie en vrienden 

treft volgens haar geen verwijt, 

maar professionals wilden de 

dood niet benoemen, niet mee-

denken. Op haar huisarts na, 

haast ze zich te zeggen. 

Draai niet om de dood heen is 

vooral een praktisch boekje, 

bomvol nuttige tips onder meer 

over hoe je het gesprek met 

artsen kunt aangaan, handige 

medische kennis, zoals over 

symptomen op het sterfbed 

en wat je daaraan kunt doen. 

Het boek sluit af met drie 

aangrijpende verhalen over 

afscheid. Voor als iemand van 

wie je houdt gaat sterven. Z 

Gaby Olthuis stierf op 1 maart 

2014. Ze leed aan tinnitus 

(oorsuizen) en hyperacusis 

(overgevoeligheid voor geluid). 

Drie weken voordat zij euthanasie 

kreeg, werd op haar initiatief een 

documentaire over haar gemaakt. 

Toen deze ruim twee maanden 

na haar dood door de NCRV 

werd uitgezonden, riep dat veel 

geschokte reacties van kijkers op. 

Hoe kon ze?! Een begaafde, jonge 

vrouw nog (47), twee prachtige 

tienerkinderen en zoveel moois 

om voor te leven! 

In januari 2015 berichtte de 

Volkskrant dat de Regionale 

Toetsingscommissie de 

Levenseindekliniek de 

betrokken psychiater op de 

vingers had getikt vanwege 

een ‘onzorgvuldige procedure’. 

De psychiater zou de zaak 

niet grondig genoeg hebben 

onderzocht. 

De moeder van Gaby, Joan van 

Baarle, was verbijsterd toen ze 

dat hoorde. ‘Alsof Gaby nog 

niet genoeg had geleden.’ In 

Gevangen in geluid schrijft 

ze: ‘Tinnitus is een erkende 

somatische aandoening die 

letterlijk in het hoofd zit en waar 

tot nu toe geen genezing voor 

bestaat.’ 

Sommige mensen leren ermee 

te leven maar niet iedereen 

slaagt daarin, zo blijkt uit de 

korte interviews met patiënten. 

Sommige mensen met tinnitus 

en hyperacusis krijgen psychische 

problemen, zelfs depressieve 

klachten, door het nooit 

aflatende geluid in het hoofd en 

de pijn die dat veroorzaakt. Gaby 

ervoer het geritsel van bladeren 

bijvoorbeeld als een marteling. 

‘Alsof je de hele dag met de 

geluiden van tandartsboren in je 

hoofd zit.’ 

Omdat de aandacht voor de 

aandoening na de documentaire 

snel verstomde, besloot Van 

Baarle een boek te schrijven. 

Leidraad is het verhaal van 

haar dochter en ervaringen van 

anderen. Aan bod komen ook 

preventie, behandelmethoden 

en de urgentie voor verder 

onderzoek. Daarmee is het boek 

geschikt voor patiënten, hun 

naasten en voor zorgverleners. 

Overigens werd bijna twee jaar 

na de berisping bekendgemaakt 

dat er geen rechtszaak tegen de 

betreffende arts zou komen. Z

Marijke Hilhorst

Joan van Baarle 
Gevangen in geluid 
–

Uitgeverij Lucht 

€ 17,50  
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NVVE-fonds 
ondersteunt 
onderzoek 
rondom 
levenseinde

Het nieuw opgezette NVVE-fonds gaat meer 

structuur aanbrengen in de financiering van 

onderzoek. ‘De mogelijkheid bij te kunnen 

dragen aan onderzoek rondom het thema 

levenseinde is prachtig. Dankzij het geld dat 

mensen ons schenken zijn wij in staat zulk 

onderzoek te financieren’, zegt Eddy Houwaart. 

Hij is voorzitter van de adviescommissie. • 

Martien Versteegh

‘We moeten onszelf nog 

een beetje uitvinden, 

maar de idee is dat 

we een regelmatig 

terugkerende inschrijving organiseren, in principe 

twee keer per jaar’, legt Houwaart uit. ‘We willen 

het fonds goed gebruiken en zo nog beter de wensen 

uitvoeren van mensen die speciaal met dit doel een 

deel van hun erfenis aan de nvve hebben nagelaten.’

Het nvve-fonds financiert vanaf nu ook de leerstoel 

Kwaliteit van de laatste levensfase en van sterven aan het 

Academisch Medisch Centrum (amc). ‘Dat doet de 

nvve al vijf jaar, maar het is logisch dat dat onderdeel 

van het fonds wordt.’ 

Zelfdoding in psychiatrie > Er loopt al een onder-

zoek dat door het fonds wordt ondersteund. Het amc 

is begonnen aan een drie jaar durend onderzoek naar 

de praktijk rond zelfdoding in de psychiatrie. ‘Die 

aanvraag lag er al. Je zou kunnen zeggen dat die dus 

eigenlijk te vroeg kwam, maar we vonden dat we ze 

niet moesten laten wachten. Het onderzoek voldoet 

aan de regels die we hebben opgesteld en de advies-

commissie – en het bestuur van de nvve – meent 

dat het een belangrijk onderzoek is. De focus ervan 

ligt op patiënten en hun naasten alsmede de rol van 

huisartsen in de stervenshulp bij deze groep. Dat zijn 

complexe onderwerpen die aandacht verdienen.’ 

Het nvve-fonds kan zowel theoretisch 

wetenschappelijk als praktisch onderzoek 

ondersteunen. ‘Veel theoretisch onderzoek biedt 

niet direct een oplossing, maar kan wel zorgen 

voor verdieping van kennis. Dat is nodig voor een 

genuanceerd debat. Het kan burgers, hulpverleners, 

patiënten, naasten en andere betrokkenen helpen 

bij het vormen van hun mening en het kan 

handelingsperspectief bieden.’

Bij praktisch onderzoek kan het gaan om 

een onderwerp als het organiseren van 

counselinggesprekken met mensen in hun laatste 

levensfase. Of onderzoek naar een bepaalde 

medische ingreep. ‘We hopen een balans te vinden 

tussen langlopend wetenschappelijk onderzoek en 

kortere onderzoeksprojecten door bijvoorbeeld een 

maatschappelijke groepering of belangenorganisatie. 

Het zou ook heel goed kunnen dat er uit de vereniging 

zelf een voorstel komt. De nvve is een grote club, 

daar leven natuurlijk allemaal vragen rondom het 

levenseinde.’ 

Eisen aan kwaliteit > De adviescommissie staat 

op het punt een eerste officiële oproep te doen voor 

inschrijvingen. De leden beoordelen de voorstellen op 

kwaliteit van het onderzoeksplan en maatschappelijke 

relevantie en adviseren het bestuur van de nvve, dat 

vervolgens een beslissing neemt. 

‘ We hopen een 
balans te vinden 
tussen langlopend 
wetenschappelijk 
onderzoek en  
kortere  
onderzoeks-
projecten’ 
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‘We hebben geen voorkeur voor bepaalde onderwerpen. 

Het kan praktisch van aard zijn of juist filosofisch. 

Als er veel aanvragen binnenkomen, gaan we op zoek 

naar een goede balans tussen langdurig onderzoek en 

kortlopende projecten.’ 

Houwaart is niet alleen voorzitter van de 

adviescommissie, hij is ook lid van het nvve-

bestuur. In die rol onthoudt hij zich van stemming 

als het gaat over het nvve-fonds. ‘Mijn interesse in 

het onderwerp is deels puur professioneel. Ik ben 

professor medische geschiedenis aan de universiteit 

van Maastricht. Filosofische en ethische vragen spelen 

een belangrijke rol in de opleiding geneeskunde en 

gezondheidswetenschappen. Het is van groot belang 

dat toekomstige artsen en verplegers nadenken over de 

grenzen van het vak en alles wat daarbij komt kijken. 

Maar het zijn mijn persoonlijke ervaringen geweest, 

waardoor ik bij de nvve terecht ben gekomen. Ik heb 

helaas ervaren hoe een euthanasietraject verkeerd, 

maar dankzij de nvve ook hoe het goed kan gaan.’

\ 

De adviescommissie van het 

NVVE-fonds bestaat uit vier 

leden. Naast Eddy Houwaart 

zijn dat: Han Diesfeldt, 

Karin Wittebrood en NVVE-

directeur Agnes Wolbert. 

Diesfeldt heeft als klinisch 

psycholoog zijn sporen verdiend 

in de ouderenzorg en de 

psychogeriatrie. Wittebrood 

heeft onder meer als voormalig 

medewerker van het Sociaal-

Cultureel Planbureau een 

achtergrond in de sociale 

wetenschappen en heeft 

veel ervaring met kwalitatief 

onderzoek. 

De deadline van de eerste 

inschrijvingsronde voor 

onderzoekaanvragen is  

1 augustus. Het NVVE-bestuur 

komt in oktober tot een besluit. 

Meer informatie over het 

indienen van een aanvraag en 

de voorwaarden vindt u op 

nvve.nl/fonds.

SAMENSTELLING ADVIESCOMMISSIE
NVVE-FONDS

illustratie: hajo
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DE ALV… 
NEEM UW WILSVERKLARING 
MEE! 
[

Komt u zaterdag 2 juni naar de 

Algemene Ledenvergadering in De 

Eenhoorn in Amersfoort? Neem dan 

uw wilsverklaring(en) mee. Na afloop 

van de vergadering, rond 16.00 uur, is er 

namelijk gelegenheid om met een nvve-

vrijwilliger of -medewerker over uw 

verklaringen van gedachten te wisselen. 

Zij kunnen u adviseren en helpen bij 

het onder woorden brengen van uw 

wensen.

Kunt u er 2 juni niet bij zijn? Dan kunt 

u altijd naar een van onze spreekuren 

in het land komen. Er zijn weer 

vier nieuwe locaties bijgekomen, 

in Amstelveen, Zaandam, Velp en 

Helmond. 

Kijk op de nvve-dienstenpagina (pagina 

35) voor meer informatie.

NVVE KRIJGT MEER 
VERPLICHTINGEN 
DOOR NIEUWE VERORDENING 
ROND PRIVACY (AVG)
[

Organisaties die persoonsgegevens 

gebruiken en verwerken, krijgen meer 

verplichtingen door de Algemene 

verordening gegevensbescherming 

(avg). De nieuwe verordening versterkt 

de positie van mensen van wie gegevens 

worden bewaard en verwerkt. Ook de 

nvve moet aan de nieuwe eisen voldoen. 

De vereniging verwerkt en bewaart 

gegevens onder andere ten behoeve van 

de administratie en ondersteuning van 

leden.

De avg is vanaf 25 mei van toepassing. 

De Wet bescherming persoonsgegevens 

(Wbp) geldt dan niet meer. Door 

de wijziging wordt in heel Europa 

dezelfde privacywetgeving van kracht. 

De nvve moet aantonen dat zij zich aan 

de wet houdt. Systemen, processen en 

de interne organisatie worden op de 

nieuwe situatie ingericht. Zo krijgt u 

het recht om de persoonsgegevens te 

ontvangen die de nvve van u heeft. U 

mag ze in een aantal gevallen ook laten 

verwijderen als u dat wilt. Daarnaast 

heeft u recht uw gegevens in te zien, 

onjuiste te laten wijzigen, minder 

gegevens te laten verwerken en bezwaar 

te maken tegen de verwerking.

Wilt u meer weten over de nieuwe 

wet? Kijk dan op de website van 

de Autoriteit Persoonsgegevens 

(autoriteitpersoonsgegevens.nl).

WILT U VERTELLEN OVER 
UW ERVARING MET DE 
EUTHANASIE VAN EEN 
NAASTE?
[

Voor degene die verlangt naar de 

verlossing van de dood kan euthanasie 

een wenkend perspectief zijn. Maar  

hoe beleef je euthanasie en het hele 

proces eromheen als partner, kind,  

(groot)ouder, oom of tante, als 

vriend(in) of als goede buur? Kun je 

je verplaatsen in de beslissing van 

je naaste? In hoeverre ben je erbij 

betrokken geweest en heb je erover 

kunnen spreken? Heb je vrede met 

de euthanasie of voel je weerstand, 

boosheid of onbegrip? En, zijn je 

gevoelens en gedachten erover in de 

loop van de tijd veranderd? Had je 

dingen liever anders gedaan nu je er 

(jaren later misschien) op terugkijkt? 

En hoe is dat wanneer je als (huis)arts 

of andere zorgverlener betrokken bent 

geweest? 

In het volgende nummer van Relevant 

willen we aandacht besteden aan 

‘de naasten’, aan al die mensen die – 

beroepsmatig of privé – betrokken zijn 

geweest bij een euthanasie. Wilt u uw 

ervaring met ons delen, beschrijf die 

dan kort in een mail of brief en stuur 

die aan: relevant@nvve.nl of nvve, t.a.v. 

redactie Relevant, Postbus 75331, 1070 

AH Amsterdam. Vergeet u niet uw 

telefoonnummer te vermelden? 

We gebruiken uw reacties als input voor 

artikelen. Het kan zijn dat de redactie 

u uitnodigt voor een (telefonisch) 

interview. Vanzelfsprekend publiceren 

we uw verhaal niet zonder uw 

toestemming vooraf.

REGIOBIJEENKOMSTEN 
[ 

15 mei

14.00-17.30 uur

Zalencentrum Prinsenhof

Hoofdstraat 43

5683 AC Best 

05 juni

14.00-17.30 uur én 19.00-21.00 uur  

Stadsschouwburg De Harmonie

Ruiterskwartier 4

8911 BP Leeuwarden 

26 juni

14.00-17.30 én 19.00-21.00 uur 

Amrâth Grand Hotel de l’Empereur

Stationsstraat 2

6221 BP Maastricht

10 juli

13.30 - 18.00 uur 

Balk Zalencentrum

De Gast 39

9801 AB Zuidhorn

\
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WILSVERKLARINGEN 
[

De nvve geeft wilsverklaringen uit 

waarmee u uw wensen rond het 

levenseinde kunt vastleggen. Zo is het 

voor artsen en uw naasten duidelijk 

wat u wilt. U kunt de wilsverklaringen 

online opstellen via nvve.nl. Dat is gratis. 

Wilsverklaringen op papier kosten E 10.

SPREEKUUR
[

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van 

uw wilsverklaringen? Dan kunt u nu op 

nóg meer plekken in Nederland terecht 

voor een van de gratis nvve-spreekuren. 

Er zijn zes nieuwe locaties bijgekomen. 

De spreekuren zijn wekelijks. Tijdens het 

gesprek kunt u uw vragen persoonlijk 

met een nvve-medewerker bespreken. 

Dat kan ook telefonisch. De gesprekken 

zijn bedoeld voor korte vragen over uw 

wilsverklaringen. 

Voor zowel het telefonisch spreekuur als 

voor een gesprek op locatie moet u een  

afspraak maken. Daarvoor belt u met 

(020) 620 06 90. Het kan ook online via  

nvve.nl/mijnnvve. 

HULPTEKSTEN PERSOONLIJKE
AANVULLING 
[

Een persoonlijke aanvulling op uw 

euthanasieverzoek of behandelverbod 

maakt uw wilsverklaringen 

overtuigender. Omdat veel leden hier 

vragen over hebben, heeft de nvve tips en 

hulpteksten op haar website geplaatst. 

Ze zijn te vinden op de pagina die opent 

WAT KAN 
DE NVVE 
VOOR U 
DOEN?

n
vve-

d
ien

sten

zodra u inlogt op Mijnnvve vanaf de 

homepage.  

De kop luidt: Hulpteksten voor de 

persoonlijke aanvulling bij euthanasieverzoek 

of behandelverbod. U kunt ze ook op schrift 

krijgen door te bellen met de ledenservice 

(020) 620 06 90.

CAFÉ DOODNORMAAL 
[

Om het gesprek over jongeren en het 

zelf ge kozen levenseinde mogelijk te 

maken, organiseren de nvve Jongeren 

maandelijks Café Doodnormaal. Deze 

bijeenkomst vindt elke keer in een andere 

studentenstad plaats. De agenda is te 

vinden op nvve.nl/agenda.

NIEUWSBRIEF
[

Om leden op de hoogte te houden van 

de actualiteiten publiceert de nvve 

niet alleen nieuwsberichten op haar 

website, maar mailt zij ook geregeld een 

nieuwsbrief rond. Wilt u deze ontvangen? 

Meld u dan aan op nvve.nl.

ADVIESCENTRUM 
[

nvve-leden kunnen bellen met het 

Advies centrum voor informatie, advies 

en steun bij keuzes rond het levenseinde. 

Het Advies centrum bemiddelt ook 

bij problemen. Na een telefonisch 

intakegesprek door een coördinator kan 

een consulent op huisbezoek komen.  

Het Adviescentrum is tijdens kantooruren 

bereikbaar.

WERKGROEP LEDENPARTICIPATIE 
[

De Werkgroep Ledenparticipatie 

(wglp) zet zich in voor een grotere 

betrokkenheid van nvve-leden, bij elkaar 

en bij de vereniging.  

De werkgroep wil contact tussen leden 

onderling stimuleren en hen meer 

betrekken bij de besluitvorming van de 

nvve. Suggesties of vragen? Mail naar: 

wglp@nvve.nl of schrijf naar:  

nvve, t.a.v. wglp, Postbus 75331,  

1070 ah Amsterdam.N

LEZINGEN, PRESENTATIES EN
WORKSHOPS
[

De nvve verzorgt op verzoek lezingen, 

presentaties en workshops over alle 

onderwerpen die te maken hebben met 

het zelfgewilde levenseinde. Ze zijn 

bedoeld voor zowel professionals als 

particulieren.

REGIOBIJEENKOMSTEN 
[

Maandelijks organiseert de nvve 

een regiobijeenkomst, telkens in een 

ander deel van het land. Tijdens deze 

bijeenkomsten kunnen zowel leden 

als niet-leden informatie inwinnen en 

praktische vragen stellen. De toegang is 

gratis. Kijk voor de agenda op 

nvve.nl/agenda.

BESTUUR NVVE
[

mr. dr. Margo Andriessen (voorzitter)

mr. Barbara Middeldorp (secretaris)

drs. Maarten ten Doesschate (penning-

meester)

drs. Chris Leeuwe (auditcommissie)

drs. Carla Pauw-van Doormalen

prof. dr. Eddy Houwaart

drs. Flip Sutorius

Jos van der Geest

DIRECTEUR NVVE
[

Agnes Wolbert

ADRES
[

Postbus 75331

1070 ah Amsterdam

telefoon: (020) 620 06 90

Bereikbaar op werkdagen  

van 09.00 tot 17.00 uur

website: nvve.nl 

e-mail: info@nvve.nl
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Ze had het er een jaar lang moeilijk mee 

gehad maar had uiteindelijk begrip 

gekregen voor het besluit van haar 

broer. Zijn partner, met wie hij ruim vier 

decennia had samengeleefd, was overleden. 

Al een tijd zag hij slecht, maar het was de 

beginnende dementie die de doorslag gaf. 

Hij had zelf een dodelijk middel in huis 

gehaald en van iedereen afscheid genomen. 

Dit was zijn laatste avond. Bij haar. Morgen 

zou hij er niet meer zijn. 

Ze aten samen, dronken wijn, lachten… gek 

genoeg. Zoals afgesproken ging hij om half 

elf naar huis. Ze had zich voorgenomen

op het balkon te gaan staan en hem na te 

kijken tot hij om de hoek zou verdwijnen. 

Alleen als hij zich zou omdraaien, zou ze 

wuiven. Niet roepen.

Een laatste omhelzing. Een állerlaatste 

voor de lift de vierde verdieping bereikte. 

Terug in de kamer liet ze zich tegen de 

muur op de grond zakken, sloeg haar 

armen om zich heen, huilde. 

Tot haar iets te binnen schoot. Ze sprong 

op, rende naar het balkon. Te laat. Hij was 

al uit zicht.

Zij die achterblijven… 

Uit zicht


