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Steeds meer mensen – ook niet nvveleden – denken na over het levenseinde
en de wensen die zij daarover hebben. De
stand van de nvve op de 50PlusBeurs in de
Utrechtse Jaarbeurs werd vorige maand
drukker bezocht dan ooit. Natuurlijk, onze
mega ‘wilsverklaringen-sjoelbak’ – waar
bezoekers stenen in poortjes met de namen
van wilsverklaringen konden mikken – was
een publiekstrekker. Maar bezoekers gingen
ook graag in gesprek met onze vrijwilligers.
Euthanasie bij dementie staat bij veel
mensen boven aan de wensenlijst.
Opvallend was het aantal bezoekers van
niet-westerse afkomst (zoals Nederlandse
Surinamers, Chinezen en Antillianen), dat
het gesprek aanging en ervaringen uit de
eigen omgeving deelde. Voorgaande jaren
liepen zij doorgaans met een grote boog om
onze stand heen.

In deze Relevant vindt u een artikel waarin
wordt ingegaan op cultuurverschillen met
betrekking tot het naderende levenseinde,
en hoe huisartsen hiermee omgaan.
Goed om er eens bij stil te staan dat de
Nederlandse openheid over de dood relatief
nieuw is. In de jaren ‘60 vonden bijna alle
dokters dat ze hun patiënten beter niet
konden vertellen dat ze ongeneeslijk ziek
waren. Ze zouden de patiënt anders te veel
leed berokkenen.
Met die kennis in het achterhoofd is beter te
begrijpen waarom het onderwerp voor nietwesterse Nederlanders vaak een taboe is, en
de nvve dientengevolge een nogal ‘witte’
vereniging is.
Maar daar komt dus hopelijk geleidelijk
verandering in, getuige de belangstelling op
de 50PlusBeurs.
Fione Zonneveld, hoofdredacteur Relevant

bezwaar tegen digitale post van de vereniging,
meld dit dan telefonisch, schriftelijk of per mail.
issn 1381-2866
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elly de waard (1940) is dichter, vertaler en
recensent. Vijftien jaar schreef ze recensies over
popmuziek in de Volkskrant, Het Vrije Volk en Vrij
Nederland. In de jaren zestig woonde ze samen
met de dichter Chris van Geel. Na zijn dood in
1974 ging ze zelf poëzie schrijven.
In 1978 debuteerde ze met de bundel Afstand.
In de jaren ‘80 was De Waard actief in de
vrouwenbeweging. Samen met onder anderen
Anja Meulenbelt en Renate Dorrestein richtte
ze de Anna Bijns Stichting op, die elke twee
jaar een prijs toekent aan een vrouwelijke
auteur. De Waard was tevens jurylid van diverse
gerenommeerde literatuur- en poëzieprijzen.
In 2013 verscheen haar nieuwste dichtbundel
De aarde, de aarde.
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Huisarts Van den Muijsenbergh over stervensbegeleiding bij migranten

‘God of Allah
bepaalt
wanneer het
zover is’

Voor de meeste niet-westerse migranten
is euthanasie geen optie. Velen van hen
praten zelfs liever niet over het naderende
einde. Huisarts Maria van den Muijsenbergh
over deze cultuurverschillen en hoe
huisartsen daarmee om kunnen gaan. ‘Ik zeg
bijvoorbeeld: “Mijn medicijnen kunnen u niet
meer helpen.”’
Inge Klijn

D

ertig jaar werkte Maria van den Muijsenbergh als
huisarts in Nijmegen, in een praktijk met veel
migranten. De laatste tijd werkt ze als straatdokter
voor dak- en thuislozen en illegalen. Ze geeft
trainingen aan huisartsen en doet onderzoek naar de zorg voor
migranten en kwetsbare groepen bij het expertisecentrum Pharos en
aan het Radboud umc in Nijmegen.

Uitzondering > Het eerste wat ze vertelt, is dat ‘wij, Hollanders’ de
uitzondering zijn met onze liberale opvattingen over euthanasie.
‘Nederland is een van de weinige landen, met een paar andere eromheen, waar het niet vanzelfsprekend is om gelovig te zijn. Voor vrijwel
alle niet-westerse migranten is religie wél belangrijk. Dat geldt voor
moslims, dus voor een groot deel van de Turken en Marokkanen die
hier wonen, maar ook voor orthodox-christelijke Armeniërs en voor
mensen uit Afrika. Op het sterfbed speelt het geloof een grote rol.
God of Allah bepaalt wanneer je leven eindigt. Euthanasie is daarom
uit den boze.’
Dat iemand geen euthanasie wil, vindt Van den Muijsenbergh
prima. ‘Er zijn tegenwoordig genoeg mogelijkheden om de pijn te
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verzachten.’ Maar veel migranten willen ook geen palliatieve sedatie,
het in slaap brengen van de patiënt in de laatste levensfase. En dát
kan voor een Hollandse huisarts knap ingewikkeld zijn.
Ze vertelt over het sterfbed van een Irakese patiënt. ‘Een moslim
die helder voor Allah wilde verschijnen, dat is heel gebruikelijk.
Ik heb hem toen wel een klein beetje morfine gegeven, maar het
hielp allemaal bar weinig. Hij was erg benauwd, het was voor zijn
kinderen en voor mij zwaar om te zien. Je kreeg er als het ware zelf
ademnood van. Het is moeilijk om dan niks te mogen doen. De man
zelf verdroeg het overigens opmerkelijk goed. Als arts moet je in
zulke situaties bij jezelf nagaan: vind ik het nou zo erg of is het voor
de patiënt zo erg?’

Te confronterend > Ook praten over het naderende einde ligt gevoelig. Migranten vinden vaak dat de arts niet tegen de patiënt mag
zeggen dat hij binnenkort zal overlijden. Dat is te confronterend en
bovendien gaat niet de dokter maar God daarover. ‘Je moet dus voorzichtig formuleren. Ik zeg bijvoorbeeld: “Mijn medicijnen kunnen u
niet meer helpen.” Of: “U bent nu nog sterk, maar als u dingen wilt
regelen of mensen wilt zien, dan moet u het nu doen. Het kan zijn
dat u zwakker wordt.” De patiënt voelt vaak wel aan dat hij doodgaat.
Dus als ik zie dat hij begrijpt wat ik bedoel, ben ik gerust. Het hoeft
niet per se uitgesproken te worden.’
Migranten vinden dat ze zo lang mogelijk moeten zoeken naar
genezing; ook dat heeft met het geloof te maken. ‘God heeft je dit
lichaam gegeven en jij moet er goed voor zorgen’, is de gedachte. Dat
betekent dat zij in de laatste levensfase niet willen stoppen met eten
en drinken. ‘En dat is moeilijk voor een arts’, zegt Maria van den
Muijsenbergh. Ze vertelt over het sterfbed van een Armeense patiënt.

VIJF TIPS VOOR ARTSEN
1	De meeste niet-westerse
migranten willen geen
euthanasie en geen
palliatieve sedatie, maar
check altijd of dat bij uw
individuele patiënt ook het
geval is.
2	Erken de rol van de familie.
Vraag aan de patiënt wie
hij meeneemt naar de
gesprekken met de arts.
3	Als de familie niet wil dat de
patiënt weet dat hij ernstig
ziek is, neem dan de tijd om
te vragen waar zij bang voor
zijn. Leg uit dat u voorzichtig
zult zijn in uw formulering.
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4	Geef tijdig uitleg over de
werking van morfine en
andere sederende medicatie.
Vaak weigeren patiënten
morfine omdat ze denken
dat de dokter hen dan dood
maakt.
5	Schakel een imam (of een
andere geestelijke) in als
u denkt dat de patiënt
pijnbestrijding afwijst om
religieuze redenen. Vaak
helpt dat, er is geen enkele
religie die voorschrijft dat je
pijn niet mag bestrijden.Z
Meer informatie:
www.huisarts-migrant.nl

‘Hij kon zijn eten niet meer naar binnen krijgen en dronk nauwelijks.
Zijn familie stond erop dat ik een infuus zou aanbrengen zodat hij
toch wat binnen zou krijgen. Toen ik met de patiënt ging praten,
bleek dat hij dat ook wilde. De rol van de familie is groot. Lastig, want
voor mij is het aanbrengen van een infuus bij een stervende geen
goede zorg.’

Tolkentelefoon > Een huisarts moet weten dat er culturele verschillen zijn en daar respectvol mee omgaan, maar hij hoeft zich niet
overal bij neer te leggen. Zo vindt Van den Muijsenbergh dat zij haar
werk alleen goed kan doen als ze bij de patiënt zelf kan nagaan wat
hij wil weten over zijn ziekte en het naderende levenseinde. Bij deze
cruciale gesprekken schakelt ze daarom de tolkentelefoon in.
‘Veel oudere migranten praten onvoldoende Nederlands en nemen
hun kind mee om te tolken. Ik kan er niet van op aan dat hun
vertaling in dit soort situaties klopt. De kinderen willen meestal niet
dat de patiënt weet dat hij gaat sterven. Ze zijn bang dat hij alle hoop
verliest en dat dit de dood dichterbij brengt. Dus als ik wil bespreken
dat er geen behandeling meer mogelijk is, praat ik eerst met de
kinderen over hun zorgen. Dan vertel ik dat ik het noodzakelijk vind
om de tolkentelefoon in te schakelen. “Dat moet”, zeg ik dan, “dat
kan niet anders.” Als in het gesprek via de tolk blijkt dat de patiënt
er zelf niet over wil praten, laat ik het daarbij, maar meestal hebben
mensen wel degelijk vragen.’

Akelig en eenzaam > De Hollandse openheid over de dood is
relatief nieuw. Vandaag de dag vindt 98 procent van de Nederlandse
artsen dat ze hun patiënten moeten vertellen dat ze ongeneeslijk
ziek zijn. Maar in de jaren ‘60 vonden bijna alle dokters nog dat ze
hun patiënten beter in onwetendheid konden laten. Ze zouden de
patiënt anders te veel leed berokkenen. In de 70’er jaren kwam deze
opvatting op losse schroeven te staan; er verschenen boeken waarin
werd beschreven hoe eenzaam ernstig zieke mensen zich voelden. De
overtuiging dat de arts moest vertellen wat er aan de hand was, kreeg
de overhand.
Maria van den Muijsenbergh hoopt dat migranten eenzelfde
ontwikkeling doormaken. Bij Pharos, het expertisecentrum dat zich
bezighoudt met het terugdringen van gezondheidsachterstanden,
wil zij een voorlichtingsproject over de laatste levensfase voor
migranten starten. ‘Ik wil de angst wegnemen dat je eerder dood zou
gaan als je erover praat. En uitleggen dat het akelig en eenzaam is als
iedereen weet dat je doodgaat, maar jij niet. Dat het fijn kan zijn om
het te delen.’
Niet alleen patiënten krijgen voorlichting, ook artsen en
verpleegkundigen worden bijgeschoold. Zij leren hoe ze op een
respectvolle manier over de dood kunnen spreken met patiënten uit
een andere cultuur, zonder hen het slechte nieuws op te dringen. Z
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Wereldverbeteraar
én manager-bestuurder
Robert Schurink nieuwe directeur NVVE

‘Alle lijntjes
komen in deze
functie bij elkaar’

Met de komst van Robert Schurink
heeft de NVVE een directeur gekregen
die wereldverbeteraar én realist, opde-barricade-vechter én diplomaatstrateeg, arts én manager-bestuurder,
coulissen- én bühne-figuur is. Een
eerste kennismaking.

M

et euthanasie kwam Schurink
(58) voor het eerst in aanraking
in 1994, toen zijn terminaal
zieke vader, geholpen door de
huisarts, op een zelfgekozen
moment stierf. ‘Hij was 63, ging zienderogen achteruit en had veel pijn. Mijn moeder en broers, niemand
van ons, had er problemen mee. Vanaf dat moment
dacht ik: wie kan hier nou tegen zijn? Wie ontzegt
mijn vader het recht om zo mooi te sterven?’

Wereldverbeteraar > Schurink is opgeleid als arts,
maar toen hij klaar was met zijn studie moest hij
concurreren met 2500 werkloze collega’s. ‘Ik heb altijd
dokter willen worden, vind het menselijk lichaam en
brein razend interessant en ik had graag als kinderarts
of gynaecoloog willen werken. Maar er was in die tijd
geen doorkomen aan.’
Daarom besloot Schurink zijn politiek-maatschappelijke carrière tijdelijk te vervolgen. Hij was actief
lid en later voorzitter van een jongerenorganisatie,
dagelijks bestuurder van een politieke partij en gaf tot
1991 enkele jaren als directeur/uitgever leiding aan De
Waarheid.
‘Al vanaf mijn veertiende was ik wereldverbeteraar. Ik
kom uit een arbeidersgezin, de Vietnam-oorlog was
aan de gang en ik had al vroeg in de gaten dat het niet
eerlijk is verdeeld in de wereld. Ik voel het als mijn
plicht om een bijdrage te leveren.’
Zijn ervaringen met actievoeren hebben hem geleerd
dat een doel alleen is te verwezenlijken als je medestanders hebt. ‘Vroeger riep ik: “Amerikanen uit
Vietnam, nu!”, maar wat dan? Om iets te realiseren zal
je coalities moeten smeden en het parlementaire met
het buitenparlementaire met elkaar moeten verbinden. Dat heb ik later in mijn functie als waarnemend
medisch directeur van het amc en weer later als zelfstandig ondernemer ook gedaan om de zorg te helpen
verbeteren.’
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Uit het strafrecht > Zijn opleiding tot arts, zijn ervaring als manager en bestuurder in een vereniging, zijn
kennis van de zorg en de euthanasie van zijn vader;
al die dingen kan hij gebruiken in zijn functie bij de
nvve, verwacht Schurink. ‘Ik heb het gevoel dat alle
lijntjes hier bij elkaar komen.’
Voorafgaand aan zijn indiensttreding heeft
hij een analyse gemaakt van dertien jaar
euthanasiewetgeving. Het heeft hem een aantal –
voorlopige – conclusies en in potlood getekende
contouren opgeleverd van de koers die de nvve wat
hem betreft zou moeten varen. Waarbij hij zich
overigens haast om aan te tekenen dat daarvoor
natuurlijk eerst draagvlak zou moeten komen binnen
het nvve en daarbuiten. ‘Ik zal de komende tijd met
allerlei partijen gaan praten.’
Schurink vindt dat euthanasie uit het strafrecht zou
moeten. ‘Over de hele linie genomen kun je zeggen
dat dokters goed en zorgvuldig met euthanasie omgaan. Natuurlijk kun je nog kanttekeningen plaatsen
en is het vooral moeilijk bij geestelijk lijden, maar
als een dokter in Nederland euthanasie geeft, hoeft
niemand bang te zijn dat dit onprofessioneel gebeurt.
Met welk recht kun je dan nog zeggen dat het strafrecht op hen van toepassing moet zijn?’
Niet het medisch lijden, zoals nu het geval is, zou
uitgangspunt van de wet moeten zijn, vindt hij, maar
het zelfbeschikkingsrecht van ieder individu. ‘Er zijn
mensen die er niet naar streven de honderd te halen,
mensen die het op een gegeven moment genoeg
vinden en zelf willen bepalen wanneer ze uit het
leven stappen. Dat zullen er de komende jaren alleen
maar meer worden. Die mensen laten we nu in de kou
staan.’
Een laatstewilpil – zoals de nvve al jarenlang bepleit
– moet er dus zeker komen, maar er zouden wel
voorwaarden aan moeten worden verbonden, denkt
Schurink. ‘Daar komt de realist in mij om de hoek
kijken. Binnen de huidige Nederlandse verhoudingen
is de laatstewilpil nu eenmaal ingewikkeld. De
discussie over misbruik ligt altijd op de loer: tante
zegt dat oma zo graag dood wilde, maar ze is ook haar
erfgenaam. Als je die pil wilt, zal je misschien moeten
accepteren dat je een traject moet doorlopen waarin
je doodswens door een derde, een arts wat mij betreft,
wordt gevalideerd. Over welke voorwaarden je eraan
moet stellen, zullen we in discussie moeten. Daar wil
ik graag aan bijdragen.’ Z
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Vijf doelen

A

Robert Schurink

ls u dit leest ben ik al bijna twee maanden directeur van de
nvve. En dat voelt goed. Van vele kanten werd ik gefeliciteerd
en ik merkte dat de nvve status heeft. De woorden ‘betekenis
volle organisatie’ vielen vaak. Er wordt met respect gesproken over de
vereniging en wat zij heeft bereikt. Samen met bestuur, bureau, vrijwilligers en de leden wil ik dat aantoonbare draagvlak voor onze visie in de
maatschappij benutten om de doelen van de organisatie te bereiken, in
nauw overleg met onze maatschappelijke partners. Met het bestuur heb
ik afgesproken de komende periode mijn energie te concentreren op vijf
doelen.
Ten eerste is dat het formuleren van een nieuwe strategie. Hoe kunnen
we het zelfbeschikkingsrecht centraal stellen en de kwaliteit van waardig
sterven op een hoger plan brengen? Hoe maken we de laatstewilpil
bereikbaar voor wie hem wil, en welke afspraken moeten we daarover
maken met beleidsmakers, artsen en apothekers? Hoe maken we hulp bij
zelfdoding door niet-artsen niet langer strafbaar?
De nieuwe strategie moet worden gedragen door de leden en dat betekent
dat we daarover in gesprek zullen gaan. Met de werkgroep ledenparticipatie
praat ik over de beste manier om een levendige vereniging te creëren waarin
we op democratische wijze besluiten nemen en we de energie en daadkracht
van de leden kunnen mobiliseren. Dat is het tweede doel.
Het derde doel betreft het verbeteren van de kwaliteit van de dienst
verlening aan onze 163.000 leden. Hoe kunnen we u beter informeren
via onze website, nieuwsbrief, weblog en social media? Hoe kunnen
we een goed bereikbaar kennis- en expertisecentrum zijn waar leden
terechtkunnen voor advies en voorlichting over de wilsverklaring, het
behandelverbod en de euthanasieverklaring? Maar ook met vragen over
alternatieve methoden die op dit moment buiten de wettelijke kaders
vallen.
Het vierde doel heeft betrekking op het wereldcongres van de internationale federatie van Right-to-Die-organisaties dat van 11 tot 14 mei 2016 in
Amsterdam wordt gehouden. De nvve is lid van deze federatie en heeft als
grootste vereniging ter wereld het verzoek gekregen dit congres te organiseren. Dat doen we graag. Vanuit allerlei landen bereiken ons berichten dat
men ijvert voor een euthanasiewetgeving, zoals die in ons land als eerste ter
wereld in 2002 werd gerealiseerd. In steeds meer landen krijgen inwoners
het recht om waardig te sterven op een zelfgekozen moment, in een
liefdevolle omgeving en begeleid door deskundige professionals. Op
het wereldcongres staat de vraag centraal wat we van elkaar kunnen leren.
Zet de datum in uw agenda, dit congres mag u niet missen!
Het laatste doel is het zorgdragen voor een professioneel bureau waar
actuele kennis en expertise aanwezig is.
Tot slot: bovenal wil ik graag úw directeur en voor iedereen bereikbaar
zijn. Heeft u vragen en ideeën? Mijn e-mail adres is: r.schurink@nvve.nl.
Ik zal niet alle 163.000 leden persoonlijk kunnen beantwoorden, maar
ik beloof u dat ik ruimte in mijn agenda voor u zal maken. Per slot van
rekening zijn het de leden die de verenging maken! Z

column

Els Wiegant
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Onderzoek AMC naar (functioneren na herstel van) reanimatie in Noord-Holland:

Kans op leven als ‘kasplant’ na
succesvolle reanimatie is klein

Angst om na een reanimatie als kasplant verder
te moeten leven blijkt nagenoeg ongegrond.
Verreweg de meeste zeventigplussers die na
een reanimatie een hartstilstand overleven
kunnen weer een normaal bestaan leiden. Tot die
conclusies komen wetenschappers van het AMC
na een uitgebreid onderzoek naar reanimaties
buiten het ziekenhuis in Noord-Holland.
Leo Enthoven

CPC-SCORE
De Cerebral Performance Categories (CPC-score) drukt de
mate van neurologisch (dis)functioneren uit.
1 normaal;
2	geringe schade, redelijk normaal functioneren
inclusief werken, onafhankelijk;
3	ernstige schade, (ernstig) hulpbehoevend, afhankelijk
van anderen voor dagelijkse dingen;
4	zeer ernstige schade, coma, kasplant;
5 dood, hersendood.

D

e overlevingskans door reanimatie na een plotselinge hartstilstand of ademstilstand op oudere leeftijd
buiten het ziekenhuis is niet groot. Voor de groep
70-80-jarigen is dat 16 procent, voor tachtigplussers
8 procent. Een opmerkelijke uitkomst van het onderzoek is dat van
die overlevenden 90 procent goed uit de reanimatie komt, zonder
of met hooguit een lichte stoornis: cpc 1 of 2 (zie kader).
Deze uitkomsten zijn aanzienlijk gunstiger dan de cijfers die
de nvve tot nu toe hanteerde: 8 procent van de mensen van 70
jaar of ouder overleeft een reanimatie buiten het ziekenhuis en
van hen heeft niet meer dan de helft daarna een redelijke tot
goede kwaliteit van leven. Die cijfers zijn afkomstig van een
multidisciplinaire richtlijn uit 2013 van het Nederlands Huisartsen
Genootschap (NHG), Verenso (de organisatie van specialisten
ouderengeneeskunde) en Verpleegkundigen en Verzorgenden
Nederland (V&VN). De cijfers in de richtlijn zijn voornamelijk
afkomstig uit buitenlandse onderzoeken en betreffen kwetsbare
ouderen.

Buitenlandse oorsprong > Steffie Beesems, gezondheidsweten
schapper, promoveerde op 18 september aan de UvA op het
onderwerp ‘kwaliteit van reanimeren en kwaliteit van verder leven’.
Een hoofdonderdeel vormde haar onderzoek naar reanimatie
en de effecten daarvan op 1332 Noord-Hollandse ouderen na een
hartstilstand buiten het ziekenhuis.
Ruud Koster, cardioloog, lid van de Nederlandse Reanimatieraad
en projectleider binnen het amc, legt uit: ‘Sinds 1995 loopt binnen
ons ziekenhuis een onderzoek naar reanimaties. Door de jaren heen
hebben diverse wetenschappers daaraan bijgedragen. Ons jongste
onderzoek richtte zich specifiek op de categorie zeventigplussers.
De Verenso-cijfers zijn verouderd en van buitenlandse oorsprong.’
Beesems’ onderzoek toont aan dat Nederland gunstig afsteekt bij

illustratie: marco faasen
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OVERLEG OVER
AMC-ONDERZOEK
andere landen. Intussen vinden gelijksoortige onderzoeken plaats
in (delen van) Limburg, Twente en Utrecht. De eerste resultaten
wijzen op ‘overeenkomende trends’. Daarmee lijkt het amconderzoek redelijk representatief voor het hele land.

‘Kasplant-syndroom’> De database van het amc bevat onder
meer veel gegevens over alle geregistreerde reanimaties in NoordHolland van de afgelopen tien jaar. Die vormden de basis voor
Beesems toen zij in 2010 aan haar onderzoek begon. Zij richtte
zich op de jaren 2009-2011. In haar onderzoeksgebied, bijna de
hele provincie Noord-Holland, zijn in die periode 699 mensen
van 70 tot 80 jaar en 633 personen ouder dan 80 jaar gereanimeerd
na een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Naast het analyseren
van databasegegevens heeft zij alle betrokken huisartsen en
ziekenhuizen benaderd voor aanvullende gegevens.
Jaarlijks vinden in ons land ongeveer 8000 reanimaties plaats. Veel
mensen zijn beducht voor de mogelijk zeer negatieve uitkomsten:
het ‘kasplant-syndroom’. Koster: ‘Veel mensen vragen zich af:
overleef ik een hartstilstand en de reanimatie? En tegelijkertijd:
hoe kom ik uit die reanimatie? Goede voorlichting is belangrijk,
niet gevoed door angst, maar op basis van objectieve gegevens.
Ons onderzoek toont aan dat het sterftecijfer in de onderzochte
leeftijdscategorie lager is dan tot nu toe werd aangenomen en dat
veel meer mensen een reanimatie goed tot zeer goed doorstaan.
Reanimatie blijft ieders eigen keus. Wij willen niemand een
reanimatie opdringen. Er kunnen allerlei redenen zijn dat mensen
ervoor kiezen zich níét te laten reanimeren. Bij een hartstilstand
buiten het ziekenhuis is de kans van overlijden nog altijd zeer
groot. Komt de betrokkene er doorheen, dan is dat doorgaans met
een goede kwaliteit van leven.’ Z
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Op uitnodiging van de NVVE
heeft een aantal organisaties
begin september overleg gevoerd
over de uitkomsten van het
AMC-onderzoek. Naast de NVVE
waren het NHG, Verenso (mede
namens V&VN), de Nederlandse
Reanimatieraad (die ook de
Hartstichting vertegenwoordigde)
en de AMC-onderzoekers
aanwezig.
De deelnemers constateerden
unaniem blij te zijn met het
gedegen onderzoek en de
waardevolle uitkomsten. De
huidige reanimatierichtlijn
van Verenso/NHG is gebaseerd
op internationale data zoals
die zijn vastgelegd in een
aantal rapporten. Tijdens de
bijeenkomst werden raakvlakken
en verschillen tussen de diverse
rapporten geïnventariseerd.
‘De bestaande
reanimatierichtlijn, en de
internationale gegevens waarop
die is gebaseerd, richt zich op
een kwetsbare groep mensen
die zich geconfronteerd ziet
met de vraag: wel of niet
reanimeren. Het AMC-onderzoek
gaat uitsluitend over mensen
die een reanimatie hebben

ondergaan en over hoe zij
die hebben doorstaan’, legt
NVVE-directeur Robert Schurink
het belangrijkste verschil uit.
‘Op sommige punten zijn de
gegevens moeilijk te vergelijken
omdat de doelgroepen elkaar
deels overlappen.’
De aanwezigen hechten
veel waarde aan goede
publieksinformatie, gebaseerd
op degelijk wetenschappelijk
onderzoek, en hebben
afgesproken zich hier
gezamenlijk voor in te spannen.
De bespreking krijgt een vervolg.
Noch het AMC-rapport noch het
gesprek van begin september
is voor de NVVE aanleiding
haar beleid rond de nietreanimerenpenning onmiddellijk
aan te passen. De folder erover
blijft in gebruik, zij het dat
enige informatie over het AMConderzoek wordt toegevoegd.
De niet-reanimerenpenning is
populair. Sinds 2007 heeft de
NVVE ruim 37.000 penningen
verstrekt, het afgelopen
jaar alleen al ruim 14.000
stuks. Wekelijks ontvangt de
ledenadministratie ongeveer
150 aanvragen. Z
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opinie

Hans van Dam

Zachte dood verdraagt geen
Onafwendbaar ondraaglijk lijden houdt zich niet
aan leeftijden en daarom verdraagt de zachte dood
geen leeftijdsgrens. De Nederlandse Vereniging voor
Kindergeneeskunde (NVK) stelt voor om de wetgeving
op dit punt aan te passen. Een goede kans om deze
oude wens in wet om te zetten.

I

n oktober 1987 vertelde de toen bekende
kinderoncoloog professor P.A. Voûte aan Het
Parool dat hij soms aan ongeneeslijk zieke
kinderen een dodelijk middel meegaf waarmee
zij op een zachte manier een eind aan hun leven
konden maken. Hij zei erbij dat hij niet de enige
arts in het kinderziekenhuis was die dat deed. Ook
benadrukte hij dat kinderen het middel zelden
namen, maar wel gerustgesteld waren dat zij het
hadden en het dus konden nemen als het water hun
echt aan de lippen zou komen..
Er brak een voorspelbare storm van kritiek los,
aangezet en aangevuurd door – al even voorspelbaar –
christelijke partijen, het cda voorop. De regering werd
gevraagd om een strafrechtelijk onderzoek, maar zo
ver kwam het niet. De toenmalige vvd-minister van
Justitie zag voor vervolging geen aanleiding.
De praktijk van Voûte trok ook internationaal
aandacht. Naast kritiek was er ook veel waardering:
eindelijk een dokter die de moed had om waar de
natuur haar overmacht toont en niets meer helpt,
ook de voorhanden zijnde middelen om het lijden
te verzachten niet, ook – of: juist – kinderen niet aan
hun lijdenslot over te laten. Voûte gaf in Relevant het
voorbeeld van een 8-jarig meisje dat zei: ‘Leven heb
ik zelf gedaan en daarom wil ik zelf sterven. Heel
bewust. Ik wil niet dat de morfine wordt opgehoogd

en ik weggesuft sterf. Ik wil helder blijven en afscheid
nemen.’ Voûte: ‘Wie zo bewust kiest voor de dood, zal
het middel ook zelf willen innemen en dat vind ik ook
goed.’

Geen steekhoudende argumenten > We zijn
inmiddels 28 jaar verder en de kinderartsen stellen nu
als collectief voor om actieve stervenshulp ook mogelijk te maken bij kinderen tussen 1 en 12 jaar. Tot 1 jaar
is er een regeling waarbij levensbeëindiging mogelijk
is. Het ‘springende’ punt is dat artsen momenteel geen
reële mogelijkheid hebben voor actieve levensbeëin
diging bij kinderen tussen de 1 en 12 jaar.
De nvve steunt het pleidooi van de kinderartsen om
dit mogelijk te maken. Op de keper beschouwd zijn
er geen steekhoudende argumenten tegen. Deze stervenshulp is altijd pas aan de orde na een aanhoudend
en slopend ziekteproces. In dat langdurige proces
worden kinderen vaak in snel tempo mentaal ouder.
In hun denken en voelen zijn ze dan (veel) ouder dan
hun biologische leeftijd. Zij worden op jonge leeftijd
geconfronteerd met de werkelijkheid van onvermijdelijke eindigheid. Voordat een kind toekomt aan ‘willen
sterven’ is het al een aantal keer tot voor de poorten
van de dood geweest. Zij weten waar ze over praten,
waar hun denken en voelen betrekking op heeft.
Iedereen die met stervende kinderen werkt, weet dat

illustratie: peter de wit
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leeftijdsgrens
een kind de eigen toestand haarfijn kan aanvoelen.
Soms zelfs instemt met een behandeling omdat zij
aanvoelen dat hun ouders nog niet zo ver zijn als
zijzelf, ook Voûte gaf daar destijds indrukwekkende
voorbeelden van. Kinderen zijn over hun eigen
situatie vaak heel direct en eerlijk. Wie de taal van
jonge kinderen begrijpt, weet hoe waar dat is.

Angel > De huidige regeling is juridisch wel helder,
maar doet de werkelijkheid geen recht en moet daarom anders. Uitzichtloos en ondraaglijk lijden houdt
zich niet aan onze juridische constructies, zoals ook
rijping van besluitvaardigheid zich niet houdt aan
onze ontwikkelingsgrafieken. Actieve stervenshulp
kan daarom niet leeftijdsgebonden zijn.
Er is nog wel een angel. Ten eerste: het debat over
het voorstel van de kinderartsen dreigt zich toe te
spitsen op wilsbekwaamheid. Psychiater Irma Hein,
verbonden aan het Academisch Medisch Centrum in
Amsterdam, doet onderzoek naar wilsbekwaamheid
bij jonge kinderen. Prima, maar ik hoop dat de criteria
niet zo veelomvattend zullen worden dat het kind
op veel terreinen volgens onze criteria wilsbekwaam
moet zijn om op het punt van het levenseinde
serieus te worden genomen. Het gebeurt namelijk

HOE HET NU IS GEREGELD
Bij kinderen tussen 0 en 1 jaar is onder

gezien. Tussen 12 en 16 jaar kan een

voorwaarden levensbeëindiging mogelijk.

kind om euthanasie vragen en kan dit

Tussen 1 en 12 jaar is levensbeëindiging

worden ingewilligd als de ouders daarmee

niet mogelijk omdat deze kinderen

instemming. Boven de 16 jaar is de

categorisch als wilsonbekwaam worden

instemming van ouders niet meer vereist.
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dat het jonge kind vooral rondom de eigen situatie
beslissingsbekwaam wordt, maar dat de ontwikkeling
van andere vaardigheden, bijvoorbeeld redeneren over
andere informatie, niet sneller gaat. Dan is een toets
die op veel terreinen eisen stelt, misplaatst.
Ten tweede: het zal bij heel jonge kinderen soms erg
moeilijk, zo niet onmogelijk zijn om hun wil te bepalen, als die er al kan zijn op heel jonge leeftijd (denk
aan 1 of 2 jaar oud). Wil is dan een te groot woord en
ook non-verbale taal zal niet altijd een solide beeld
geven. Het is belangrijk dat deze kinderen niet tussen
wal en schip vallen. Laten we de eerlijkheid opbrengen
om te zeggen dat bij heel jonge kinderen een schrijnende lijdenssituatie kan ontstaan die op geen andere
manier kan worden verlicht dan het leven beëindigen.
Dan gaat het niet om wilsbekwaamheid – die is er niet
en kan er niet zijn – maar om wat tegenwoordig bijna
niet meer gezegd mag worden en wat helaas ook een
besmet en misbruikt begrip is: barmhartigheid. Er is
lijden dat aan alle menselijkheid voorbijgaat. Ouders
kunnen dan uit liefde, uit niets dan liefde, de dokter
vragen om hun kind verder onafwendbaar lijden te
besparen. Helpen sterven is dan voor de dokter een
daad van barmhartigheid. Waar dit verloren gaat,
bijvoorbeeld omdat het juridisch niet objectiveerbaar
is, zakt de beschaving door het ijs. Hier geldt
een andere wet: die van de menselijkheid en
menswaardigheid. Erbarme Dich – de beroemde aria uit
de Mattheus Passion, die ongelovigen en gelovigen
ontroert en ook klonk tijdens de uitvaartdienst
van oud-minister Els Borst, de moeder van de
euthanasiewet en voorstander van de mogelijkheid
van levensbeëindiging van pasgeborenen en jonge
kinderen – als leidend motief. Erbarme dich, niet als
vrome wens maar als dragende grond voor het uit het
lijden helpen als er geen andere weg meer is om dat
lijden op te heffen. Z
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19-jarige Milou verhing zich nadat huisarts haar euthanasie had gedwarsboomd

‘Ze liep
kalm de
boomgaard
in, haar
geitjes achter
haar aan’

foto bert bulder

Drie dagen voor haar twintigste verjaardag, op
30 april, hing de doodzieke Milou de Moor zich
op in de boomgaard achter haar ouderlijk huis.
De euthanasie die door haar behandelaar in het
ziekenhuis zou worden uitgevoerd, werd door
haar huisarts gedwarsboomd. Het maakte Milou
zo bang dat ze zich van het leven beroofde. Een
reconstructie.

vader diedrich, tweelingzus janiek en moeder nicolle de moor | foto: shody careman
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Marijke Hilhorst

Z

e zitten rond de keukentafel in Zaamslag, ZeeuwsVlaanderen: moeder Nicolle de Moor-Hertogh (51),
vader Diedrich (54) en Milou’s tweelingzus Janiek
(20). Achter het woonhuis en de schuren ligt ‘het
schuldige landschap’: ‘de bongerd’ zoals ze hier zeggen. Keurig
op rij de lage fruitbomen. Daar, toen de boomgaard nog roze was
van de bloesem, hing Milou zich op aan een sjaal. Ze werd
negentien jaar.
‘Het verdriet is er elke dag’, zucht moeder Nicolle. Haar dochter
zegt: ‘We hadden afgesproken dat ik de nacht voor de euthanasie bij
haar in het ziekenhuis zou blijven slapen. Ik zou haar vasthouden.
En dan zouden we haar de dag erna met elkaar laten gaan. Dat was
haar wens.’ Niet-begrijpend schudt vader Diedrich het hoofd: ‘Het
heeft niet zo mogen zijn door de onverklaarbare interventie van een
huisarts.’

IJdele hoop > Kort na haar elfde verjaardag wordt langzaamaan
duidelijk dat er iets aan de hand is met Milou. Ze blijft in groei
achter bij haar tweelingzus, wordt trager van begrip, lijkt soms in de
war en verliest gewicht terwijl ze normaal eet. Het duurt jaren voor
een diagnose wordt gesteld.
In het Universitair Ziekenhuis (uz) in Gent, België, komen ze er na
lang zoeken achter dat Milou aan npsle lijdt: neuropsychiatrische
systemische Lupus erythematosus, kortweg Lupus. Deze auto-immuunziekte gaat onder meer gepaard met bloedvatafwijkingen in
de hersenen, insulten, stemmingsstoornissen, ernstige hoofdpijn en
cognitieve stoornissen.
In mei 2010 wordt Milou met spoed opgenomen in het uz, ze weegt
nog geen dertig kilo. Ze krijgt een behandeling met prednison en
die lijkt aan te slaan. Maar dat blijkt ijdele hoop. Ook volgende behandelingen als een chemokuur, plasmaferese (een methode om het
bloed te zuiveren) en in 2012 een beenmergtransplantatie brengen
geen of slechts korte tijd verbetering.
‘Na de beenmergtransplantatie waren we in juichstemming’,
herinnert Nicolle zich. ‘Milou voelde zich veel beter. Ze had het over
weer naar school gaan, kocht op internet schoenen met een hakje,
durfde aan de toekomst te denken. Maar nog voor de kerst ging het
alweer bergafwaarts. Ze had heel even van het leven mogen proeven
voordat alle hoop opnieuw de grond in werd geboord.’
Uitbehandeld > De ziekenhuisopnames die volgen variëren in
duur, de langste is vijftien maanden. Eind 2012 komt Milou thuis,
uitbehandeld. Tweelingzus Janiek wijst waar haar bed stond: daar
in de huiskamer. Milou is heel ziek, lijdt soms aan verkramping van
de luchtwegen en is dan tot stikkens toe benauwd. Daglicht, geurtjes en geluiden verdraagt ze niet. Als ze al slaapt, wordt ze
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geplaagd door nachtmerries. Vaak lijdt ze aan verschrikkelijke,
niet te bestrijden hoofdpijn en dagelijks heeft ze woedeaanvallen
waarvoor ze zich achteraf – als ze zich realiseert wat er is gebeurd –
enorm schaamt. ‘Ik lijk wel een beest. Zo wil ik niet zijn’, zegt
ze dan.
In juni 2014 volgt een transplantatie van mesenchymale stamcellen,
een bepaald soort zeer potente stamcellen. Maar ook dit experiment
brengt geen verlichting in het lijden van Milou, en daarmee in dat
van het hele gezin De Moor.
Milou geeft aan dat zij euthanasie wil. Ze heeft de wilsverklaringen
ingevuld en aan de huisarts overhandigd. Die zegt begrip te hebben
voor Milou’s wens, maar zegt die zelf niet te kunnen inwilligen omdat ze dat niet met haar geweten in overeenstemming kan brengen.
Van haar wordt ook geen actie verwacht, want de behandelend
artsen in het uz Gent zullen Milou’s euthanasieverzoek toetsen
en eventueel uitvoeren. Volgens de Belgische euthanasiewet hoeft
iemand die om euthanasie verzoekt, niet de Belgische nationaliteit
te hebben of in België te wonen. Wel is het noodzakelijk dat de arts
een therapeutische relatie met de patiënt heeft.
Nicolle: ‘Er zijn indringende gesprekken gevoerd met psychiaters,
artsen, de ethische commissie, met ons alle drie. Ik heb haar hele
levensloop op papier moeten zetten. We hebben letterlijk moeten
pleiten om haar te laten gaan, hoe verschrikkelijk dat ook is. Je
vecht dat je kind dood mag. Maar ik snap dat ze niet over één nacht
ijs gaan. Milou was pas zeventien, haar ziekte vrij zeldzaam, ze
hoopten toch nog een behandeling te vinden die zou aanslaan.’

Verlossende telefoontje > Half april 2015 komt het verlossende
telefoontje: het hele uz-Gent-team is akkoord. Maar dan komt ‘de
verrassing’, vertelt vader Diedrich. ‘De kinderneuroloog van uz
Gent zou de euthanasie uitvoeren. De huisarts was van alles op de
hoogte gehouden. Zonder ons daarvan te verwittigen is zij met uz
Gent gaan bellen en schrijven: ze zou alles in het werk stellen om
de euthanasie tegen te houden.’ Hoewel er geen toestemming van
de huisarts nodig is om de euthanasie uit te voeren, hoopt het team
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‘We wisten dat er
een vroegtijdig
eind aan haar
leven zou komen,
maar niet zo’

Roze kist > Maar Milou heeft inmiddels geen enkel vertrouwen
de tweelingzusjes janiek (l.) en milou de moor

haar wel van zijn standpunt te kunnen overtuigen.
Janiek: ‘Tussendoor is de huisarts nog hier geweest. Ze sprak
met Milou, gaf haar schouderklopjes, alsof ze op haar hand was.’
Nicolle: ‘Hypocriet. Ik greep de telefoon, vroeg haar of ze wist
wat ze deed. Ze zei opnieuw dat ze het niet met haar geweten in
overeenstemming kon brengen, dat ze haar vak niet meer zou
kunnen uitoefenen als ze dit goed vond.’
Nicolle legt haar uit hoe nijpend de situatie is. De aanvallen volgen
elkaar steeds sneller op, Milou’s toerekeningsvatbaarheid komt in
het geding. Ze is bang dat haar geestelijke vermogens zo achteruit
zullen gaan dat zij op het cruciale moment niet meer zal kunnen
beamen dat dit is wat ze wil: dood. En dat ze dan door zal moeten
leven.
Nicolle vertelt dat ze de huisarts in paniek toeriep: ‘Wat als Milou
het hoort en zelfmoord pleegt?!’ Haar antwoord luidt dat als Milou
suïcidaal is, zij met een psychiater zal komen en Milou eventueel
gedwongen zal laten opnemen. En dat doet de huisarts ook. ‘Ik ga je
redden en later ga je er me dankbaar voor zijn’, zegt ze tegen Milou,
aldus Nicolle.
De psychiater corrigeert haar, vult Diedrich aan. ‘Hij had het
elektronisch dossier doorgenomen en zei tegen Milou: “Wat heb jij
een afschuwelijke ziekte.” Aan de huisarts vroeg hij waarom zij de
euthanasie wilde tegenhouden nadat een team van deskundigen
zich er al zo lang over had gebogen. Hij raadde haar aan het
ziekenhuis schriftelijk te laten weten dat zij van haar voornemen tot
bezwaar zou afzien.’ Dat doet de huisarts. Diedrich levert de brief
persoonlijk bij het ziekenhuis af. Nicolle: ‘Maar na een dag of twee
nam ze opnieuw contact op met uz Gent. Ze wilde gehoord worden
door de ethische commissie.’
En weer komt ze bij de familie De Moor op bezoek en vraagt ze
Milou of ze echt euthanasie wil, of ze er niet toe wordt aangezet
door haar ouders en zus. Ze spreekt haar toe als een klein kind,
vertelt Nicolle: ‘Zal dokter dan naar het uz bellen en zeggen dat het
goed is? Zal dokter dat dan maar doen?’

meer in een ‘goede’ afloop. Nicolle: ‘Toen ze op 30 april zei dat ze
even de boomgaard in ging om naar de bloesem te kijken, was ze
heel kalm. Haar geitjes liepen achter haar aan. Korte tijd later zagen
we de geitjes alleen en onrustig lopen en toen sloeg de paniek toe.’
Janiek: ‘Ik rende de bongerd in maar ik zag haar niet.’ Diedrich:
‘Ik riep de hulp in van buren en familie, belde 112, maar ik wist
ondertussen dat het mis was.’ Janiek: ‘Een oom van mij heeft haar
gevonden. Een paar seconden na hem zag ik haar hangen. Ze had
een zijden sjaal meegenomen en zich onder de sparren opgehangen.
Ik huil bijna nooit, blijf altijd cool. Maar toen heb ik gegild en ik
kon niet meer ophouden.’ Nicolle: ‘We wisten dat er een vroegtijdig
eind aan haar leven zou komen, maar niet zo.’
De begrafenis verloopt zoals Milou het heeft gewild: in een roze
kist, met een witte rouwauto. Van uz Gent komen veel mensen,
vertelt Nicolle. ‘De huisarts kwam dagen later langs, spreidde haar
armen en vroeg of ze me mocht condoleren. Dat mocht ze niet. Ze
heeft een mes in onze rug gestoken.’
Tijdens een volgend bezoek, samen met een collega, breekt de
huisarts en zegt geen goede huisarts te zijn geweest, vertelt Nicolle.
Ze bekent dat ze lang heeft gedacht dat Milou zich haar klachten
gewoon inbeeldde. Ze zegt spijt te hebben van haar dreigementen
tegen uz Gent en belooft een en ander op papier te zetten. Het
briefje dat een paar dagen later in de bus valt, is kort en bevat geen
woord van spijt over haar handelwijze.
Diedrich, Nicolle en Janiek blijven verbijsterd achter. En verdrietig.
Vooral heel verdrietig. Z
De kinderneuroloog van UZ Gent bevestigt de gang van zaken zoals in dit
artikel wordt beschreven, met uitzondering van de communicatie tussen
de huisarts en het gezin, waarbij hij niet aanwezig is geweest. Hij stelt
tevens dat de zaak voor het ziekenhuis ook ‘een leercurve is geweest hoe we
dergelijke problemen in de toekomst gaan aanpakken’. De huisarts laat weten
zich niet in de weergave van haar handelen te herkennen en stelt dat haar
uitspraken uit hun context zijn gehaald. Ze vindt dat zij in het kader van de
euthanasiewet alle zorgvuldigheid in acht heeft genomen die van haar mocht
worden verwacht en wenst verder geen mededelingen te doen vanwege haar
medisch beroepsgeheim.
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column

Het verdwijnen
van Thijs

De voormalig Volkskrantjournalist en adjuncthoofdredacteur van Dagblad
van het Noorden, Henk
Blanken kreeg in 2011 de
diagnose Parkinson, een
ziekte die tot een veel groter
risico op dementie leidt. In de
zomer van 2014 stopte hij bij
de krant. Sindsdien schrijft
hij aan Pistoolvinger, een
boek waarin hij ook probeert
te bepalen of en onder welke
omstandigheden hij voor
euthanasie zou kiezen. Voor
Relevant schrijft hij over dit
dilemma een column.
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E

igenlijk is Thijs zo gezond
als een vis. Hij is 78 en met
dat sterke lijf van hem zou
hij wel honderd kunnen
worden. Maar Thijs, een zachtmoedige
man die ik nu twee jaar ken, weet dat
hij steeds vaker dingen kwijt is, dat hij
de kaas zoekt in het vriesvak en dat hij
vanochtend het ondergoed van Marja
aantrok.
Thijs wil geen honderd worden. Niet zo.
Van de alzheimer verdwijnt hij, als een
schaduw die krimpt, traag en tergend.
Thijs wil sterven voor het te laat is, voordat hij ‘in het tehuis achter de zusters aan
zal rennen’. Hij wil een waardig einde.
Wat hij zich daarbij voorstelt? ‘De dokter’, zegt Thijs, ‘die komt met een spuitje.’
Eenvoudig is het niet, doodgaan. Eerst
lijd je niet ondraaglijk genoeg. Even later
ben je al zo ver heen dat de dokter niets
meer voor je wil doen. Om zijn moment
te kunnen kiezen, houdt Thijs lijsten
bij, lijsten van ‘de dingen die ik nog wil
kunnen’: zingen in het koor, fietsen met
Marja, bramen plukken in het duin.
‘Ik meet mij elke dag’, zegt Thijs, maar
telkens als ik hem tref, lijkt dat minder te
betekenen.
Tot die dag in juni. Zelden zag ik Thijs
zo helder. We wandelen door een park bij
een stokoud kerkje. Thijs – anders zo stil
– vertelt honderduit. Het is alsof hij alles
nog weet.

Is hij al vergeten hoe gekwetst hij daarnet
nog klonk? Hij zou zijn zoon helpen
met het opzetten van een tent. Dat ging
niet meer, vond zijn zoon. Hoe kon die
jongen dat nou zeggen? Die buizen… die
moesten horizontaal… hoe moeilijk kon
dat wezen?
We lopen langs singels en over een
houten brug als ik Thijs vraag of het
nog leuk is, zijn leven. Als steeds begint
hij aan een zin, dat het best nog gaat,
zo fit als hij is… maar dan bedenkt hij
zich, alsof hij zichzelf ziet met de trieste,
wetende blik van Marja.
‘Zoals het nu is’, zegt Thijs, ‘mag het wel
afgelopen zijn.’
Twee dagen later besluit Thijs dat het
maar moet gebeuren – alleen niet nu, niet
vandaag. Op 28 oktober, zegt hij, op die
dag wordt hij 79.
Kort daarna zie ik Marja. Hun huisarts,
zegt ze, heeft beloofd te helpen. Toch
is ze bang dat Thijs het niet zal weten,
dat zij moet zeggen dat het nu echt… hij
denkt, zegt ze, niet meer aan sterven in
oktober.
Thijs weet niet meer wat gisteren was of
morgen, laat staan wanneer het lente is
en wanneer herfst. Thijs leeft bij de dag,
zegt ze. Hij zou niet anders kunnen. Z
Pistoolvinger ligt vanaf nu in de boekhandel.
Meer informatie op: www.henkblanken.nl.
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Artsen voegen soms hoogstpersoonlijke eisen aan de wettelijke toe

Wat de dokter níét mag vragen
De voorwaarden waaraan iemand moet
voldoen om euthanasie te krijgen,
zijn vastgelegd in de wet. Artsen, ook
maar mensen tenslotte, voegen daar
hoogstpersoonlijk soms nog wat eisen
aan toe. Tien vragen over wat de dokter
volgens de wet wel en niet mag vragen.

mijn arts wil vlak voor mijn
euthanasie nog dat ik een
wilsverklaring onderteken.
moet dat?
Nee. Een schriftelijke wilsverklaring is niet verplicht. De arts
moet constateren dat uw verzoek
vrijwillig en weloverwogen is en
dat u ondraaglijk en uitzichtloos
lijdt. Maar als hij daar op uw
sterfbed nog niet van overtuigd
is, heeft hij iets niet goed gedaan.

illustratie: bernet ragetli
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de wet stelt toch dat er een
schriftelijke wilsverklaring
moet zijn?

mijn arts zegt dat ik eerst
nog een zware medische behandeling moet ondergaan.

Alleen als u zelf uw wens niet
meer kunt uiten. Dan kan een
schriftelijke verklaring volgens
de wet de mondelinge wens vervangen en euthanasie toch mogelijk maken. Maar veel artsen
willen die verklaring ook als u
nog wél kunt zeggen dat u dood
wilt, om ‘gedekt’ te zijn. Befaamd
is de anekdote over de onzekere
arts die een euthanasieverklaring
liet ondertekenen door vijftien
personen: de patiënt, diens
familie, vrienden, bekenden. Alleen de pootafdruk van de hond
ontbrak nog, merkte een lid van
de regionale toetsingscommissie
euthanasie (rte) droog op. De
arts kreeg te horen dat het allemaal onnodige moeite was.

Volgens de wet mag er geen
behandelperspectief meer zijn,
geen redelijke andere oplossing dan euthanasie. Dat brengt
artsen soms tot het stellen van
onredelijke en zeer belastende
eisen voor kwetsbare, zelfs
terminale patiënten. Die voldoen
vaak aan die eisen uit vrees de
euthanasie anders niet te krijgen.
Zo werd een vrouw van 87 met
een levensverwachting van nog
geen twee weken gedwongen om
bloedtransfusies te ondergaan.
Een verkeerde uitleg van de wet.

moet mijn familie toestemming geven, zoals mijn arts
vindt?
Het is fijn als uw familie erbij
betrokken is en uw keus kan
volgen. Maar de enige die over
uw euthanasie gaat bent u zelf,
samen met de arts. Toestemming
van uw familie is niet nodig.
Er zijn verhalen bekend van
artsen die eisen dat de patiënt
eerst conflicten met de familie
bijlegt, voordat ze euthanasie
willen geven. Een niet-wettelijke,
persoonlijke eis die het lijden van
de patiënt onnodig verlengt en
verergert, vindt ook de toetsingscommissie.
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elke keer vraagt mijn arts me
of ik de euthanasie nog wel
wil. waarom?
Artsen denken dat een verzoek
duurzaam moet zijn, dus niet
voortkomt uit een opwelling.
Dat staat echter niet in de wet.
De rte’s vinden het een redelijke
eis bij psychiatrische patiënten
en mensen met dementie, maar
vinden het bij een snel verlopend
somatisch ziekteproces niet nodig steeds te vragen of de patiënt
nog wel wil.

mijn arts stemt in met mijn
euthanasieverzoek, maar
geeft de euthanasie niet
omdat de scen-arts negatief
adviseert.
De scen-arts is er om te raadplegen, niet om toestemming
te geven. De wet vraagt dat de
behandelend ars een andere
onafhankelijke arts raadpleegt.

Dat is meestal de scen-arts. De
behandelend arts moet er echter
zelf van overtuigd zijn dat hij
aan de zorgvuldigheidseisen
voldoet. Als dat zo is, mag en kan
hij het scen-advies ook naast
zich neerleggen. Dit gebeurt
met enige regelmaat. Zeggen dat
euthanasie niet kan vanwege een
negatief scen-advies klopt dus
eigenlijk niet. Wel moet de arts
bij de toetsingscommissies met
goede argumenten komen als hij
besluit de uitkomst van het scenconsult te negeren.

is het nodig dat ik een
psychiater raadpleeg?
mijn arts wil dat.
Bent u in de war, dement of depressief? Dan is het een gerechtvaardigde eis. Iemand die een somatische ziekte heeft, geestelijk
gezond is en wilsbekwaam zou
niet naar de psychiater gestuurd
moeten worden. De ziekte zelf
is al zwaar genoeg. Dat een arts
toch psychiatrisch onderzoek wil,
zegt misschien meer over zijn
eigen onzekerheid dan over uw
geestelijke toestand.

mijn arts wil niet meewerken. hij zegt dat ik nog niet
terminaal ben.
Een veelvoorkomend misverstand, doktoren die denken
dat euthanasie alleen kan bij
terminale patiënten. U hoeft
niet ‘uitbehandeld’ te zijn om
toch om euthanasie te kunnen
verzoeken en het ook te mogen
krijgen. Psychiatrische patiënten
bijvoorbeeld zijn niet terminaal,

en mensen met ms of als vaak
ook nog niet. Probleem is dat
doktoren moeite hebben het
ondraaglijk lijden te zien bij
patiënten die niet terminaal zijn.
‘U bent nog te goed’, is dan het
oordeel. Terwijl eigenlijk alleen u
dat kunt bepalen.

volgens mijn arts ben ik te
kort patiënt bij hem voor
euthanasie. er is nog geen
behandelrelatie.
Dat is onzin. Een behandelrelatie
kan ook ontstaan in het contact
naar aanleiding van uw euthanasieverzoek. Als het goed is, ontstaat er door de intensiteit van
het contact tussen een patiënt die
voor de belangrijkste beslissing
van zijn leven staat en zijn arts
vanzelf een behandelrelatie.
In de wet staat overigens niets
over een behandelrelatie. En dat
is maar goed, anders zouden
mensen die net van huisarts zijn
gewisseld nooit om euthanasie
kunnen vragen.

ik krijg euthanasie. mijn arts
wil er echter verder niemand
bij hebben. zo wil ik het niet.
Dokters zijn best nerveus als ze
euthanasie geven. Het is ook niet
zomaar iets. Soms willen ze daarom niet op hun vingers gekeken
worden. De wet regelt hier niets
in. Bespreek van tevoren met de
arts hoe hij de uitvoering ziet en
geef uw wensen aan. Euthanasie
is voor veel mensen juist de mogelijkheid om in het bijzijn van
dierbaren in te slapen. Vrijwel
alle artsen begrijpen dat. Z
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kort
Senaat Californië
stemt in met
euthanasiewet

Van de Vathorst:
haal euthanasie uit
strafrecht

De Senaat in de Amerikaanse
staat Californië heeft half september ingestemd met een wet
die euthanasie voor terminale
patiënten mogelijk maakt. De
wet werd aangenomen met 23
stemmen voor en 14 tegen. Aan
de beslissing ging een debat
van een week vooraf. De wet is
naar gouverneur Jerry Brown
gestuurd. Of hij zijn handtekening zal zetten, is de vraag. De
katholieke Democraat had zich
daar nog niet over uitgelaten.
De wet houdt in dat twee artsen
moeten verklaren dat de patiënt nog slechts zes maanden te
leven heeft. Euthanasie is tot
nu gelegaliseerd in de staten
Washington, Montana, Oregon
en Vermont.

Niet alleen nvve-directeur
Robert Schurink (zie pagina
6-7), maar ook Suzanne van
de Vathorst pleitte er onlangs
voor om euthanasie en hulp
bij zelfdoding (hbz) door een
arts uit het strafrecht te halen.
In een interview met Medisch
Contact van augustus zegt de
hoogleraar kwaliteit van de
laatste levensfase en van sterven: ‘We staan toch ook toe dat
een chirurg in je snijdt of een
anesthesioloog je verdooft?’
In haar oratie, begin 2014,
plaatste Van de Vathorst al
kritische kanttekeningen en
vroeg zich hardop af of het
niet tijd werd om euthanasie
terug te halen naar het ‘medisch domein’. In het recente
interview zegt ze onder meer
dat er voldoende tuchtrechtelijke waarborgen rond euthanasie zijn. Op de vraag of niet
méér waarborgen nodig zijn,
antwoordt ze: ‘Welke waarborgen geeft het bestaan van de
toetsingscommissies? Hoe vaak
wordt een arts op de vingers
getikt? Bijna nooit. Misschien
gaat er een preventieve werking
van uit (...). Maar het kan ook
zijn dat zij het toch al beladen genoeg vinden, en er dus
omzichtig mee omgaan. Dat
laatste klopt, denk ik.’
Over de laatstewilpil zegt ze:
‘(...), maar ik ben er nog niet uit
of dat zo’n goed idee is. (...) Ik
zou willen dat zo’n pil legaal te
krijgen zou zijn, zodat mensen
in alle openheid een eind aan

hun leven konden maken. Maar
dan moet je er wel voor zorgen
dat ze niet impulsief worden
gebruikt, of om er iemand anders mee uit de weg te ruimen.
Ik ben niet tegen zelfbeschikking, maar ik zit met de vraag
hoe je excessen voorkomt.’

Dokters willen taboe
op huilen in
bijzijn van patiënt
doorbreken
Een groeiende groep artsen wil
het taboe doorbreken van huilen in het bijzijn van de patiënt.
Een oproep van de Tilburgse
klinisch psycholoog Ad Vingerhoets om een enquête over dit
onderwerp in te vullen, kreeg
veel respons. In een paar weken
tijd reageerden 746 vrouwelijke artsen en 322 mannelijke.
Allemaal zeiden ze hetzelfde,
aldus een artikel in Opzij van
september: eindelijk mogen we
hierover praten.
Huilen in de geneeskunde
wordt vaak als onprofessioneel
beschouwd. Maar vooral een
onverwachte dood – van soms
jonge mensen – en euthanasie
hebben een grote emotionele
impact. Mariska Koster, een
longarts die stopte omdat de
hoeveelheid slechtnieuwsgesprekken haar bijna kapot
maakte, zegt in het artikel:
‘Het vak roept emoties op. En
het wordt tijd dat we dat eens
erkennen.’
Ze denkt dat er nog een lange
weg te gaan is. ‘Dokters
denken nog steeds dat ze
moeten vasthouden aan de

superman-status. Daarnaast
zijn ze gewoon niet zo goed
in het reflecteren op hun
eigen emoties. Dat komt in
de opleiding ook niet ter
sprake. En dat terwijl sommige
gebeurtenissen ronduit
traumatiserend zijn. Artsen in
opleiding vinden het nog altijd
niet raar dat ze een operatie
tot in den treure moeten
oefenen, maar een gesprek
voeren over het levenseinde
komt nauwelijks aan bod.
Als we menselijke dokters
willen houden, moet het besef
komen dat professioneel
georganiseerde onderlinge
steun in dit zware beroep
noodzakelijk is.’ Z
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Filosoof Ton Vink slaat de spijker op zijn
kop. Zelf beschikken, zelf kunnen, dus
dan ook zelf doen? Mijn antwoord is ja.
Ik citeer: ‘De dokter maakt zich
verantwoordelijk voor de dood
van de patiënt, waar de patiënt die
verantwoordelijkheid zelf kan dragen.’
Dat heeft veel met ons als arts en de
interactie met de patiënt te maken.
‘Wij weten het beter, hebben de
autoriteit en nemen het initiatief en de
verantwoordelijkheid uit handen.’ Daar
moeten we al veel langer van af. De arts is
opgeleid om te helpen, maar neemt heel
vaak de regie uit handen, waar de mensen
dat zelf kunnen. De patiënt zelf vindt dat
best, want de dokter zal het wel weten.
Ik ben nu 31 jaar huisarts en probeer de
mensen zelf hun verantwoordelijkheid,
waar mogelijk, te laten nemen. Dat vergt
wel een omslag.
Er wordt te veel gemedicaliseerd en daar
zijn wij als arts voor het grootste deel zelf
debet aan.Z
Drs. Wim F.A. Jacobs
Ottersum

illustratie: hajo
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ingezonden brief

Spijker op z’n kop
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Scheidend RTE-voorzitter Willie Swildens:

‘Dramatisch als een arts lang
Twaalf jaar was Willie Swildens voorzitter van
de regionale toetsingscommissie euthanasie
(RTE) Noord-Holland, de laatste vijf jaar tevens
coördinerend voorzitter van de gezamenlijke
RTE’s. Op 1 januari neemt ze afscheid. ‘Het zou
raar zijn als er geen tegengestelde ideeën over
euthanasie zouden leven.’

T

oen de moeder van Willie Swildens, na een leven vol
ongemak door polio, immobiel en gekweld door
pijn, op 90-jarige leeftijd om euthanasie vroeg,
stuurde de huisarts haar eerst langs de psychiater.
Niet omdat hij twijfelde aan haar wilsbekwaamheid. Sterker nog,
hij vond haar ‘zeer goed bij de pinken’. Nee, de scen-arts had hem
daartoe geadviseerd, want: ‘dat moet van de toetsingscommissies’.
Haar moeder, door haar handicap altijd al bang voor sneeuw en ijs,
moest uitgerekend door stevige winterse buien naar de psychiater.
Die concludeerde, zoals verwacht, dat er geestelijk niets mis was
met mevrouw. De euthanasie kon doorgang vinden.
Dokters die onnodige eisen stellen aan een euthanasieverzoek: de
rte’s spreken er hun afkeuring over uit in jaarverslagen en in de
onlangs verschenen Code of Practice. Want nee, een patiënt zonder
enige noodzaak belasten met een bezoek aan de psychiater hoort
beslist niet tot de eisen uit de euthanasiewet.

Subjectief begrip > Scheidend rte-voorzitter Willie Swildens
weet als geen ander wat wel en niet ‘moet’ van de toetsingscommissies. Als toenmalig PvdA-Kamerlid was ze mede-opsteller van
een initiatiefwet om euthanasie niet langer strafbaar te stellen.
Dat wetsvoorstel werd overgenomen door de ministers Els Borst
(Volksgezondheid) en Benk Korthals (Justitie); in 2002 trad de wet
in werking. In de twaalf jaar als (coördinerend) voorzitter toetste
Willie de meldingen van euthanasie aan de in die wet geformuleerde zorgvuldigheidseisen, met als kern dat er sprake moet zijn
van een vrijwillig en weloverwogen verzoek en van uitzichtloos en
ondraaglijk lijden.

Koos van Wees

Dat laatste is een subjectief begrip, geeft ze zelf onmiddellijk toe.
Want wat is ondraaglijk? ‘Als je niet meer kunt zien of horen, niet
meer mobiel bent en steeds meer afhankelijk van anderen is dat voor
de een ondraaglijk lijden, de ander kan er wel mee omgaan. Van dit
lijden moet de arts overtuigd zijn; en dat moet hij voor de commissie aannemelijk maken. Wij beoordelen of de arts in redelijkheid tot
die overtuiging kon komen’, legt ze uit.
Slechts héél incidenteel lukt het een arts niet om voor de commissie aannemelijk te maken dat aan alle eisen was voldaan. Vorig jaar
werden er op 5300 euthanasiemeldingen vier beoordeeld als: nietovereenkomstig de zorgvuldigheidseisen. Artsen die euthanasie
melden, blijken zorgvuldig te werk te gaan, vindt Swildens.

Zwaar middel > Voormalig lid van de rte en ethicus Theo Boer
wil de zeldzame zaken waarbij het niet goed ging, voor de rechter
brengen. Het idee doet Willie Swildens gruwen. ‘Vervolging is een
heel zwaar middel waar het Openbaar Ministerie alleen toe overgaat
als het daartoe aanleiding ziet. Als je wilt dat ook zónder die
aanleiding wordt vervolgd, dan beschouw je de arts als proefkonijn.
Dat vind ik weinig ethisch.’
Ze ziet de uitspraken van de rte’s ook als een leermoment. ‘Als
wij oordelen dat niet aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan,
bijvoorbeeld omdat de uitvoering niet medisch zorgvuldig was, dan
zal de arts de euthanasie een volgende keer wel goed uitvoeren.’
De laatste jaren nam het aantal meldingen toe met zo’n 10 tot 16
procent per jaar. ‘Het gaf een enorme druk op het systeem en de
bemensing’, zegt ze. Want elke melding wordt zeer nauwgezet bekeken. ‘Je leest altijd alles. Het beste voorbeeld is die ogenschijnlijk
simpele melding waaruit bij goed lezen bleek dat de scen-arts eerder behandelaar was van de patiënt. Dat kan niet, hij moet onafhankelijk zijn. We concludeerden dat niet aan de zorgvuldigheidseisen
was voldaan. Dus, half lezen is er niet bij, dan mis je dingen.’

Onzorgvuldig > Door niet-complexe zaken digitaal te beoordelen
en het aantal commissieleden uit te breiden kon de tijd dat artsen
in onzekerheid verkeren over het oordeel van de rte’s, worden
teruggebracht. ‘Dat is heel belangrijk voor artsen. Euthanasie blijft
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foto: rené ten broeke

op een oordeel moet wachten’

een emotioneel gebeuren. Het is dramatisch als ze dan ook
nog lang op een oordeel moeten wachten. Klachten over trage
afhandeling krijgen we nu niet meer.’
Complexe zaken en voorgenomen oordelen dat ‘niet aan
de zorgvuldigheidseisen is voldaan’ worden aan álle rte’s
voorgelegd, met diepgaande discussies tot gevolg. ‘Niet
aan de zorgvuldigheidseisen voldaan’ is overigens wat
anders dan ‘onzorgvuldig’. Tegen die laatste term maakte
de Levenseindekliniek bezwaar. Het woord zou de indruk
wekken dat er slordig wordt gewerkt. Willie Swildens legt uit:
‘In een oordeel spreken we altijd van: niet overeenkomstig de
zorgvuldigheidseisen. Het woord “onzorgvuldig” gebruikten we
kortheidshalve in de samenvatting van gepubliceerde oordelen.
Maar als die term naar buiten toe een verkeerde indruk wekt,
vinden we het beter dit niet te doen.’
Volgens critici is het met de komst van de Levenseindekliniek fout gegaan. Daar is geen behandelrelatie zoals met
de eigen arts, en euthanasie aan mensen uit kwetsbare
groepen zoals psychiatrische patiënten en dementerenden zou de Levenseindekliniek daarom al
helemaal niet mogen geven. ‘In dat soort gevallen is
het extra belangrijk dat de arts die de euthanasie
uitvoert de patiënt goed – maar niet per se lánger
– kent. Het gaat erom elkaar over en weer goed
te informeren, om de intensiteit van de relatie.
We zien patiënten die al jaren dezelfde huisarts
hadden, maar daar nooit kwamen. En we zien
waarnemers die al snel een intense relatie met
de patiënt opbouwden.’
Kritiek en discussie horen bij het onderwerp
euthanasie, vindt de scheidend voorzitter. ‘Tegenspraak scherpt de discussie; en
discussie helpt ons om tot goed afgewogen
oordelen te komen. Het zou raar zijn als er
geen tegengestelde ideeën over euthanasie
zouden leven. Als je niet openstaat voor
elkaars argumenten, zou dat de dood in de
pot zijn.’ Z
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	NVVE-vrijwilliger Leo Aretz
geeft voorlichting aan scholen

‘Dit werk past me
De NVVE kan niet bestaan zonder de
inzet van vele tientallen vrijwilligers.
Relevant portretteert er enkele.
In deze aflevering Leo Aretz (69),
medewerker van de presentatiedienst.
Hij geeft voorlichting aan groepen en
scholen.
Marijke Hilhorst

H

et grootste deel van zijn leven heeft Leo Aretz
in de verpleging gewerkt. Niet zozeer aan het
bed, maar meer ‘voor de klas’; zijn passie lag bij
het gezondheidszorgonderwijs. Op 54-jarige
leeftijd had hij ‘het geluk’ nog een switch te
kunnen maken naar het reguliere middelbaar onderwijs. Hij gaf
maatschappijleer aan vmbo-leerlingen en aan de laatste twee havoklassen in het Overijsselse Holten. ‘Ik vond het geweldig om te doen,
spannend ook. Ik blaakte van enthousiasme, in tegenstelling tot veel
van mijn collega’s die aan het aftellen waren. Daardoor voelde ik me
wel eens een vreemde eend in de bijt van de lerarenkamer.’

foto: reinier gerritsen

Pretogen > Na zijn pensionering keek Leo een tijdje rond om te
bepalen welk vrijwilligerswerk hem het meeste trok. Min of meer
bij toeval werd het de presentatiedienst van de nvve. Leo viel in voor
iemand die niet kwam opdagen bij een regiobijeenkomst en deed het
goed. ‘Het past me als een handschoen’, vindt hij. Niet dat Leo zwaar
op de hand is, integendeel. Het is een vrolijke man met pretogen, die
even gepassioneerd over de landschappelijke schoonheid van Twente
vertelt als over het recht om over je eigen dood te mogen beslissen.
Heel tevreden is Leo over het ‘uitstekende’ voorlichtingsmateriaal
dat de nvve-vrijwilligers ter beschikking staat: powerpointpresentaties over wilsverklaringen en instructieve filmpjes over
voltooid leven bijvoorbeeld. Helemaal te spreken is hij over het in
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als een handschoen’
september gelanceerde lespakket Euthanasie Doodnormaal, waarmee
de nvve aansluit op de belangstelling en belevingswereld van
scholieren. Voor hun verplichte profielwerkstuk is euthanasie al
enige tijd een van de meest gekozen onderwerpen.
‘Het lespakket zit goed in elkaar. Je krijgt zin om ermee aan de slag te
gaan’, constateert Leo vergenoegd. Hij hoopt van harte uitgenodigd
te worden door middelbare scholen in de regio. ‘De dood is niet
een voor de hand liggend thema voor jongeren maar het is goed te
beseffen dat we – zoals Rowwen Hèze zingt – allemaal gaan ‘met
de neus umhoeg’. Niemand weet wanneer, niet alleen hoogbejaarden
sterven. Ook zo’n tv-programma als dat van Patrick Lodiers, over
ongeneeslijke zieke jongeren, biedt prima aanknopingspunten voor
een klassikale discussie.’
Leo gaf ook al een aantal keren voorlichting op roc’s, aan oudere
leerlingen van de opleiding verzorging. ‘Vaak zijn dat mensen met
praktijkervaring. Dat merk je direct aan het type vragen dat ze
stellen. Die zijn indringender, zij hebben al het een en ander gezien.’

Nauwelijks taboes > Het verbaast Leo in hoge mate dat de helft
van de Nederlanders die een naaste verliezen, geen idee heeft van
de wensen van de overledene, en dat 80 procent niet weet hoe zijn
eigen dood moet worden ‘geregeld’. ‘Er bestaan nauwelijks taboes
meer. Waarom praten we dan niet over de dood?! Ik zeg vaak: het
gaat niet alleen over jou, het is ook belangrijk voor de mensen die
wellicht straks voor jou beslissingen moeten nemen. Je kunt er niet
tijdig genoeg mee beginnen. Ik predik het bijna: maak er een gewoon
gespreksonderwerp van.’
De presentatiedienst geeft jaarlijks zo’n tweehonderd presentaties
aan de meest uiteenlopende groepen, bijvoorbeeld aan een afdeling
van Vrouwen van Nu, de vroegere ‘plattelandsvrouwen’, of een team
van thuiszorgorganisatie Buurtzorg. Erg leuk, vindt Leo. ‘Dat zijn
bijna huiskamergesprekken. Met groepjes van tien, twaalf man
spreken we bijvoorbeeld over een onderwerp als niet-reanimeren.
Dan ontstaat er interactie en dat maakt het levendig.’
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Uitburgeringsbox > Vrijwilliger zijn is niet vrijblijvend, realiseert Leo zich. Hij is gemiddeld een dag of anderhalf per maand in
touw voor de nvve. Slechts één keer heeft hem dat een nare ervaring
opgeleverd. ‘Op een beurs kwam iemand op me af die zijn bezwaren
tegen euthanasie ventileerde. Maar ik zeg altijd: de nvve propageert
euthanasie niet. Wij doen niets anders dan informeren. Ook breek ik
altijd een lans voor de huisartsen, want makkelijk is het niet om een
leven actief te beëindigen. En ik benadruk altijd: euthanasie is geen
recht. Dat moet iedereen zich goed realiseren.’
Op bijeenkomsten, zo heeft Leo gemerkt, blijkt vaak dat
mensen het aantal euthanasiegevallen per jaar ruimschoots
overschatten. ‘Mensen zijn verbaasd dat in nog geen 3 procent
van de overlijdensgevallen euthanasie is verleend. Er bestaat veel
onwetendheid. Daarom zijn die bijeenkomsten ook zo waardevol.’
Er is nog veel te winnen op het gebied van euthanasie, vindt Leo.
‘Bij uitbehandelde kankerpatiënten worden euthanasieverzoeken
vrijwel altijd ingewilligd maar bij iemand met een ernstige
psychiatrische aandoening is het een stuk lastiger. De meeste
specialisten toveren liever een zoveelste therapietje uit de hoge hoed.
Maar wat als de patiënt zichzelf uitbehandeld vindt en ondraaglijk
lijdt? Wanneer is het genoeg? Wie heeft het recht om iemand zijn
eigen dood te ontzeggen?’
Zelf doet Leo wat hij ‘preekt’. ‘Mijn vrouw en ik hebben een
“uitburgeringsbox” gemaakt. Met onze wilsverklaringen erin, een
klein testament en een paar knipsels waarin onze standpunten
worden weergeven. En we hebben met zowel de huisarts als met de
kinderen onze wensen besproken.’ Z

‘Er bestaan nauwelijks
taboes meer. Waarom
praten we dan niet over
de dood?!’
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Els Wiegant

NVVE doet kwalitatief onderzoek naar voltooid leven

Mensen lijden aan het leven zelf
Mensen met een voltooid
leven lijden aan het leven zelf.
Ze zijn vaak eenzaam, maar
ze wíllen ook geen sociale
contacten meer. Dit zijn twee
conclusies uit een analyse
die de NVVE op verzoek van
de Adviescommissie Voltooid
Leven (onder leiding van Paul
Schnabel) maakte van twintig
casussen.

deel de regie over hun leven(seinde) weliswaar graag in eigen hand houdt, maar toch
wil dat een dokter bij hun stervensproces
betrokken is. Zij verwachten dat hun arts hun
lijden serieus neemt en gaan ervan uit dat
hun euthanasieverzoek wordt gehonoreerd.
Ze zijn teleurgesteld als dat niet het geval is.
Een ander deel is autonoom: zij vinden dat
alleen zijzelf kunnen en mogen bepalen
wanneer zij afscheid van het leven nemen.
Zij geven de voorkeur aan een autonome methode, zoals het opsparen van pillen. In totaal
willen zestien van de twintig geselecteerde
nvve-leden euthanasie en hebben hun arts
daar ook om gevraagd. Zeven kiezen voor de
autonome route (zelfdoding zonder hulp van
anderen).

De analyse van de nvve biedt een inkijk in de
voltooid-leven-problematiek, waarover de
vereniging op 26 november een symposium
houdt. Dit najaar verschijnt het onderzoek
van de Adviescommissie Voltooid Leven. Z

SYMPOSIUM VOLTOOID LEVEN,
EN NU DOORPAKKEN!
Op 26 november is het jaarlijkse NVVEsymposium. Het gaat over voltooid
leven en blikt terug – en vooruit – op
25 jaar discussie over dit onderwerp.
Datum en tijd:

Sinds begin 2010 coderen de medewerkers
van het Adviescentrum van de nvve hulpvragen van leden over voltooid leven als
een aparte categorie. Het waren er bijna
achthonderd. Uit deze groep werden casussen geselecteerd. Daarnaast werd de nvveconsulenten gevraagd bijzondere casussen
aan te dragen. In totaal ging het om twintig
nvve-leden: achttien vrouwen en twee mannen, het merendeel (veertien) tussen de 80 en
100 jaar oud. Gekeken werd onder meer naar
hun sociale context, medische situatie en
doodswens.

Eigengereid > In het algemeen betreft het
mensen die naar de dood verlangen omdat
het leven hen geen enkel perspectief meer
biedt. Innerlijk hebben zij al afscheid van het
leven genomen. Ze zijn bang voor afhankelijkheid en verlies van waardigheid en identiteit. Het zijn intelligente en ontwikkelde
mensen, eigengereid en wilskrachtig.
Uit de vraag wat zij zouden overwegen om
hun overlijden te bespoedigen, blijkt dat een

Eenzaamheid > Hoewel vaak wordt ge-

26 november, van 9.30 tot 17.00 uur

dacht dat eenzaamheid op oudere leeftijd een
oorzaak is van de doodswens, blijkt uit de
analyse dat het tegendeel waar is: de meeste
mensen hebben hun sociale contacten –
bewust of onbewust – tot één à twee mensen
beperkt en willen dat ook niet veranderen.
De nvve-leden in dit onderzoek zijn niet
terminaal ziek en hebben geen chronische
aandoening die tot overlijden leidt. Wel
hebben de meesten fysieke klachten. Die
beschouwen ze zelf als ‘niet ernstig’, maar die
klachten dragen er wel toe bij dat zij afscheid
willen nemen van het leven. Een aantal
probeert doelbewust zijn of haar gezondheid
te ondermijnen in de hoop zo sneller dood te
zullen gaan, bijvoorbeeld door de medicijnen
tegen een hoge bloeddruk niet in te nemen.
Van de onderzochte groep kreeg één persoon euthanasie, drie doodden zichzelf, één
stierf een natuurlijke dood en van vijf is de
doodsoorzaak bij de nvve niet bekend. De
overige tien leefden nog bij de afronding van
het onderzoek.

Locatie:
De Fabrique in Utrecht
Kosten:
50 euro per persoon
Inschrijving:
Op nvve.nl/symposium. Telefonisch
aanmelden kan tijdens kantooruren
op maandag, dinsdag en woensdag op
(020) 620 06 90.

de wilsverklaring van martha vuist
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Leo Enthoven

LEEFTIJD
59
WOONPLAATS
Eygelshoven
WERK
heeft een praktijk voor
natuurgeneeskunde
PRIVÉ
weduwe

‘Onbegrijpelijk dat ik ben gaan reanimeren’
DOOD LATEN
‘Mijn man zei altijd: “Als ik dood
ben, moet je me dood laten.”
En: “Als je maar weet dat je
met je vingers van me af moet
blijven.” Hij was er fel op, hij
wist dat het moeilijk voor mij
zou zijn om niks te doen. Ik heb
een EHBO-diploma en ik oefen
elk jaar hoe ik moet reanimeren.
Dat moet vanwege mijn werk.
Hij had in zijn jeugd polio
gehad. Het idee in een rolstoel
terecht te komen, was een
schrikscenario voor hem. Ik hield
van die man en had respect voor
zijn keus. Maar als je ervoor
staat, dan is het anders.’

Relevant | oktober 2015

MOOIE NAZOMERDAG
‘We hadden een heel relaxte
zondagmorgen achter de rug.
Als je een scenario zou schrijven
voor de laatste morgen van je
leven, zou dat zó’n morgen
kunnen zijn. Een nazomerdag,
de zonnebloemen bloeiden. Hij
was naar boven gegaan om te
douchen – dat deed hij altijd
zittend – en ik zette de tafel
klaar zodat we buiten konden
lunchen. In de zon wachtte ik
op zijn fluitje. Dan wist ik dat
hij het bad voor mij vol liet
lopen, zo deden we dat. Ik ging
eerst luisteren omdat het lang
duurde, maar ik hoorde de
douche nog. Toen ik hem vond,
zat hij er heel relaxed bij. Hij
had geen pijn gehad, leek het.’

ONBEGRIJPELIJK
‘Ik belde 112 en ik heb hem
met een buurman onder de
douche vandaan getrokken.
Ik had het idee dat ik hem
nog terug kon halen en ben
gelijk gaan reanimeren. De
ambulancebroeders hebben
het ook nog geprobeerd. Ik zat
het op de trap te bekijken en
dacht toen opeens: dit wilde
hij helemaal niet. “Stop er
maar mee”, zei ik. “We zijn
iets aan het doen wat hij niet
wilde.” Achteraf vind ik het
onbegrijpelijk dat ik ben gaan
reanimeren. De paniek overviel
me. Ik voel me niet schuldig.
Maar als ik hem tot leven had
gewekt, was hij heel boos
geweest.

TE LUCHTIG
‘Er wordt te luchtig over nietreanimeren gedaan, alsof het
makkelijk is. Als achterblijver
kom je voor een duivels
dilemma te staan. Mijn man en
ik hadden alles besproken en
de wilsverklaringen ingevuld.
Maar wat je op papier zet, is één
ding. Wat je hart zegt, is iets
anders.’Z
Wilt u uw overwegingen en
keuzes rond het levenseinde met
ons delen, ook als u nog geen
wilsverklaring hebt?
Stuur dan een mail met uw
naam en telefoonnummer naar:
relevant@nvve.nl.
Leg in het kort uit waarom u uw
verhaal graag wilt vertellen.

tekst inge klijn | foto: maurits giesen
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Consulent Levenseindekliniek is vraagbaak en steun voor artsen bij euthanasie

‘Ze gaf mij zekerheid en
ik kon mijn emoties kwijt’
Specialist ouderengeneeskunde Marieke Groenendijk
voerde in januari haar eerste euthanasie uit.
Ellen Rentema, gespecialiseerd consulent van de
Levenseindekliniek, ondersteunde haar tijdens het
proces. Hun samenwerking verliep voortreffelijk.
‘Een volgende keer bel ik weer.’
Leo Enthoven

A

ls basisarts werkte Marieke Groenendijk
(30) in 2010 in verpleeghuis Bosch en Duin
van Respect Zorggroep in Den Haag. Dat
beviel zo goed dat ze in september van dat jaar aan
de specialisatie ouderengeneeskunde begon. Toen
ze die in 2013 afrondde, kon ze meteen bij Respect
Zorggroep (vier vestigingen met bijna vierhonderd
inwonende cliënten) als afdelingsarts aan de slag.
‘Voor huisartsen zijn de meeste contacten met
patiënten vluchtig van aard. In een tehuis kun je een
band opbouwen. Dat spreekt me aan’, verklaart ze
haar keuze. Een aantal bewoners heeft door ziekte
of ouderdom niet lang te leven. ‘Ik wil op een mooie
manier deel uitmaken van hun laatste levensfase. Wat
kán ik doen? Wat móét ik doen? Soms is kiezen voor
niets doen het beste.’

Meer moeite mee > Als onderdeel van de zorg
rondom het levenseinde behoort euthanasie binnen
Respect Zorggroep in principe tot de mogelijkheden.
Het is ook enkele keren voorgekomen. Wordt er een
euthanasieverzoek gedaan, dan ligt de verantwoordelijkheid daarvoor bij de afdelingsarts. Die bepaalt
welke stappen nodig zijn. Als de afdelingsarts de
euthanasie niet zelf wil uitvoeren, dan wordt naar een
alternatief gezocht. Komt het tot euthanasie, dan is
er begeleiding en ondersteuning voor de personeels
leden die lang bij de cliënt betrokken zijn geweest.
In de afgelopen jaren is Marieke Groenendijk een paar
keer de vraag om euthanasie gesteld. ‘Deze mensen

voldeden niet aan de criteria of overleden voordat het
tot uitvoering kon komen’, vertelt ze. Haar standpunt
is: ‘Voor zwaar lichamelijk lijden, zoals bij kanker
of andere ernstige aandoeningen, kan euthanasie
een heel goede uitkomst zijn. In gecompliceerde
gevallen – dementie, psychiatrie, stapeling van
ouderdomsklachten – kan ik me voorstellen dat
euthanasie een bevrijding voor de patiënt kan
betekenen. Tegelijkertijd zou ik er in deze situaties
meer moeite mee hebben, me er nog meer van willen
overtuigen of euthanasie de beste beslissing is.’

Tillift > Oktober vorig jaar arriveerde een nieuwe bewoonster. De 62-jarige vrouw leed aan amyotrofische
laterale sclerose (als), een ziekte van de zenuwcellen
die de spieren aansturen. Steeds meer spierfuncties
vallen uit, de ademhalingsspieren meestal als laatste.
Door extreem gebrekkige mobiliteit kon de vrouw
niet langer thuis wonen. Tijdens het opnamegesprek
vertelde ze Marieke dat euthanasie haar bezighield en
informeerde zij naar de procedures. Op haar iPad had
ze een lijstje dat ze afwerkte. Maart 2015 leek haar om
allerlei redenen een geschikte maand.
‘Vanaf haar eerste dag bij ons ben ik met haar opgetrokken’, vertelt Marieke. ‘Eind vorig jaar ging ze hard
achteruit. Ze kon niet meer zelfstandig naar het toilet,
wilde niet verder aftakelen, geen sondevoeding, niet
aan de beademing. Verplegend personeel kon haar
uitsluitend met een tillift in en uit haar bed takelen.
Dat vormde voor haar het kantelpunt.’ Marieke sprak
vijf keer met haar over euthanasie, ze sprak tevens met
haar ouders, haar partner en haar kinderen. Het werd
duidelijk dat maart te laat was, de vrouw koos voor
begin januari.
Marieke vertelt: ‘Ik besloot de euthanasie zelf uit
te voeren. Het zou mijn eerste worden. Ik had geen
duidelijk beeld van de procedures, welk papierwerk
er aan te pas komt, hoe de uitvoering verloopt, hoe je
als arts moet omgaan met naasten. Toen heb ik met de
Levenseindekliniek gebeld.’
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marieke groenendijk (links)
en ellen rentema
foto: josje deekens

‘Ik wil op een
mooie manier
deel uitmaken
van hun laatste
levensfase. Wat
kán ik doen?
Wat móét ik
doen? ‘

Relevant | oktober 2015

Geen pottenkijker > Ellen Rentema is van
oorsprong verpleegkundige. Ze heeft een aantal jaren
in diverse functies bij de nvve gewerkt. Sinds de
oprichting is ze bij de Stichting Levenseindekliniek
(slk) betrokken. In drie jaar heeft ze als lid van de
ambulante teams met dertig euthanasieverzoeken te
maken gehad. Ongeveer driekwart is tot uitvoering
gekomen.
De slk ontdekte dat een aantal artsen worstelt
met angst, onzekerheid en gebrek aan kennis over
euthanasie en hulp bij zelfdoding. Daarom begon
de kliniek een project, voorlopig als pilot, waarbij
artsen een beroep kunnen doen op ondersteuning
door ervaren verpleegkundigen. Die ondersteuning
kan variëren van een enkel telefoontje tot meelopen
tijdens het hele traject; de ervaren verpleegkundige
fungeert als vraagbaak en steun voor de dokter. Die
begeleiding is overigens alleen zinvol als de arts in
principe wel de bereidheid heeft om de euthanasie
uit te voeren.
Ellen constateerde dat Marieke behoefte aan
ondersteuning had bij allerlei onderdelen van het
proces. ‘Samen hebben we gesprekken gevoerd met

de patiënte, haar partner en kinderen. Met mijn
ervaring kon ik beter dan Marieke uitleggen wat een
euthanasie stap voor stap inhoudt. Dat waren fijne
gesprekken, ze vonden me geen pottenkijker. De
patiënte vond de afhankelijkheid van apparatuur
onverdraaglijk. Haar vechtkracht was op. Het gebruik
van de tillift ervoer ze als vernederend. "Ik ben geen
koe", zei ze verontwaardigd.’
Omdat het Marieke’s eerste keer was, voelde ze zich
onzeker. ‘Ik heb alles tig keer gecontroleerd.’ Toen
het zover was, ging Ellen met haar mee en reikte de
spullen aan. De vrouw en haar gezinsleden hielden
elkaar vast. Ellen: ‘Haar moeder zei: "Ga maar, laat ons
maar los". Dat was een verdrietig maar tegelijkertijd
mooi moment.’
Na afloop ving Ellen de familie op zodat Marieke
tot rust kon komen. Ze keek over haar schouder mee
toen Marieke de officiële papieren invulde. Marieke:
‘Een volgende keer bel ik weer. De slk-consulent
geeft extra zekerheid en ondersteuning, ze is je
geheugensteuntje en ik kon mijn emoties kwijt.’
De regionale toetsingscommissie heeft de euthanasie
inmiddels als ‘zorgvuldig’ beoordeeld. Z

28

rug

vouwlijn

vouwlijn

De volgende org

mede m

in beeld

centraal, met als doel: mensen tot hun recht
laten komen.
Eerdere publicaties van Boontje & Oosterveen:
‘Help, m’n moeder wordt oud!’, over de zorg
voor en om ouder wordende ouders (2010)
levensverhalen van christenen uit ZuidoostTurkije en Syrië (2012)

vouwlijn

Atul Gawande
Sterfelijk zijn

Over oud worden en oud zijn in Nederland
Esther Boontje &
Erna Oosterveen

rug

vouwlijn

Esther Boontje &
Erna Oosterveen
Lang zullen we leven!

–
Uitgeverij Nieuwezijds

–

€ 21,95
Sterfelijk zijn gaat over een
zoektocht van een veelzijdige, nieuwsgierige en kritische
Amerikaanse arts naar waardige
zorg aan het eind van het leven.
Mensen worden steeds ouder
en dus vaak afhankelijk van
anderen. Of het nu familie is die
zorg verleent of dat het professionals zijn, het pakt lang niet
altijd goed uit. Soms is het zelfs
een drama.
Gawande bezoekt woonvormen
waar vrolijk wordt geëxperimenteerd met de bestrijding van drie
plagen die het zelfrespect van
senioren bedreigen: verveling,
eenzaamheid en hulpeloosheid.
Hij ziet hoe het eraan toe gaat
in verpleeghuizen en hospices in
de vs en beschouwt het als de
belangrijkste vraag hoe de geneeskunde niet alleen het leven,
maar ook het levenseinde kan
verbeteren. Tijdens zijn studie
leerde hij hoe levens te redden;
de dood was altijd een nederlaag. Nu ziet hij in dat terminale
zorg een nobele taak kan zijn.
Atul Gawande spaart zichzelf niet
als hij terugblikt in zijn praktijk en wat een enkele collega

Lang zuLLen
we Leven!

Over oud worden en oud zijn in Nederland

Van Eufraat en Tigris naar Regge en Dinkel,

Lang zuLLen we Leven!

en ontwikkeling staan in al hun activiteiten

Esther Boontje & Erna Oosterveen

(www.boontje-oosterveen.nl). Bewustwording

Lang zuLLen we Leven!

zij samen onder de naam Boontje & Oosterveen

Over oud worden en oud zijn in Nederland

Naast hun eigen bedrijfsactiviteiten werken

Het eerste kind dat 135 gaat worden schijnt inmiddels geboren te zijn. We worden steeds ouder, maar moeten

bureau Woord-werk (www.woord-werk.nl).

we daar blij mee zijn? Het Zwitserleven is voor de meeste toekomstige ouderen niet meer weggelegd en veel

communicatieadviseur voor haar eigen

mensen maken zich zorgen over hoe zij later, als ze op leeftijd zijn, nog verzorgd kunnen worden. Oud worden

werkt als schrijver, trainer, onderzoeker en

in Nederland lijkt geen pretje meer te zijn. Maar is het werkelijk zo somber gesteld? Heeft die sombere toon niet

Erna Oosterveen (1965) is historicus en

meer te maken met onze vooroordelen over oud worden in het algemeen, los van alle maatschappelijke

(www.estherboontje.nl).

ontwikkelingen van dit moment?

bedrijf Boontje Coaching & Advies

Wij zijn op onderzoek uitgegaan. Hoe is het om oud te zijn en wat kan je doen om er, ondanks dat je op leeftijd

onderzoeker en adviseur voor haar eigen

raakt, iets van te maken?

en is werkzaam als coach, trainer,

Dit is geen zelfhulpboek, maar wel een relativerend en inspirerend boek. Over oud worden, oud zijn, maar vooral

Esther Boontje (1965) is bestuurskundige

over lang en gelukkig leven!

Over de
auteurs

www.langzullenweleven.com
€ 14,95
doet, gedreven door een ‘urge
to treat’, is zelfs barbaars te
noemen. Er wordt tot het bittere
eind gesleuteld, ten koste van
het welbevinden van de patiënt,
alleen om lastige gesprekken
en moeilijke beslissingen te
ontwijken.
Persoonlijk wordt Gawande
als bij zijn vader een tumor in
de nek- en rugwervels wordt
aangetroffen. Dan beoordeelt hij
de kwaliteiten van de medici die
worden geraadpleegd als een
intens bezorgde zoon, en blijkt
arrogantie een reden te zijn om
een arts te mijden. Onzekerheid
uiten en risico’s bespreken zodat
er goede keuzes kunnen worden
gemaakt, worden wel gewaardeerd. Palliatieve zorgverleners
leiden vader naar een relatief
vredige dood, thuis, in plaats
van een sterven op de intensive care na een lang medisch
gevecht.
‘Doel is niet een goede dood,
maar een goed leven tot het
einde toe’, vindt Gawande en
dat vereist palliatieve zorg, geen
euthanasie, stelt hij. Dat in
Nederland zoveel vraag is naar

hulp bij zelfdoding en euthanasie beschouwt Gawande als een
maatstaf voor falen. Dat is wel
erg hard geoordeeld. Zeker als
je leest dat in de VS-staten waar
euthanasie mogelijk is, die wetenschap patiënten kennelijk al
zodanig geruststelt dat de helft
er uiteindelijk niet eens gebruik
van maakt.
Atul Gawanda is naast chirurg
in Boston, ook hoogleraar en
publicist. Sterfelijk zijn is een
actueel en hier en daar ontroerend boek dat een groter publiek
verdient dan artsen, verpleegkundigen en zorgverleners.Z

De overheid trekt zich op allerlei
terreinen terug. Zo zijn we zelf
verantwoordelijk voor onze oude
dag. De beste voorbereiding lijkt
te zijn: oefenen in levenskunst,
sparen voor later, investeren
in een sociaal netwerk en
tijdig keuzes maken over je
woonsituatie.
Deze conclusie trekken de
auteurs van Lang zullen we
leven!, nadat ze mensen in zeer
verschillende omstandigheden
hebben geïnterviewd over
oud worden en oud zijn in
Nederland. In de gesprekken
wordt vooral ingegaan op hun
instelling: hoe maken zij wat van
het leven en hoe laten ze los?
De een zegt te hebben gehuild
toen ze haar fiets moest
wegdoen. De ander – Frieda,
een ravissante 84-jarige die op
de omslagfoto is afgebeeld –
doet wekelijks aan klassiek en
jazzballet, ze tennist en speelt
badminton.
Het boek is bedoeld om
gesprekken over oud zijn en oud
worden op gang te brengen. En
daar is het heel geschikt voor. Z

Marijke Hilhorst
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Lieve Thienpont
Libera me. Over euthanasie en psychisch lijden
–
Witsand Uitgevers

Albert de Lange
Het is tijd
–
Uitgeverij Boom

Tal Granit
(scenarist/regisseur)
The Farewell Party
–

€ 15,00

Dvd € 17,99

‘”Weet je, jij bent eigenlijk de
ideale patiënt voor euthanasie”,
zei dokter Bart nadat ik mijn
wilsverklaring op zijn bureau had
gelegd.’ Zo luidt de vrij botte
openingszin van Het is tijd, een
bundeling van 34 columns van
journalist Albert de Lange (19572015), die in april die euthanasie
ook kreeg. De Lange schreef de
columns voor Het Parool nadat hij
had gehoord dat hij ongeneeslijk
ziek was en voordat hij een grote
buikoperatie met hoogst onzekere
vooruitzichten zou ondergaan.
Het zijn nuchtere stukjes en toch
heel openhartig. Zonder vals
sentiment, er blijft ruimte voor
humor. En hoe ernstig ook, de
toon is onveranderlijk luchtig en
de formuleringen glashelder. Mijn
hemel, wat kon die man goed
schrijven. Het plezier spat ervan
af, zelfs als hij afscheid moet
nemen van het leven.
Parool-collega Paul Arnoldussen schetst in de introductie een
treffend portret van De Lange en
Bert Keizer schreef een inleiding:
‘Wij wauwelen heel wat af over
“een voltooid leven”, maar bij
Albert de Lange zie ik soms een
glimp van wat dat zou kunnen
betekenen.’Z

Mita Tova – de goede dood –
luidde de titel in Israël, het land
waar deze film tot stand kwam.
Daarmee geeft de originele
Hebreeuwse titel duidelijker aan
waar de film over gaat dan de
wat eufemistischer Engelse titel
die voor de internationale markt

€ 22,50
Wat ‘aanhoudend ondraaglijk en
uitzichtloos psychisch lijden’ is,
een criterium voor euthanasie in
de Belgische wet, is in de praktijk moeilijk te beoordelen. Dat
weet de Belgische psychiater en
psychotherapeute Lieve Thienpont, die zich al twaalf jaar
bezighoudt met patiënten die
om euthanasie vragen wegens
psychisch lijden. ‘We hebben
geen valide meetinstrumenten
om de intensiteit van fysiek en
psychisch lijden te meten en
dit maakt ons als behandelaar
onzeker’, schrijft ze in Libera me.
‘Niettemin kunnen we houvasten
krijgen wanneer we empathisch
luisteren naar wie zich uitput
om de ondraaglijkheid van zijn
lijden te beschrijven.’
In dit indrukwekkende boek
breekt Lieve Thienpont een lans
voor de psychiatrische patiënt
met een doodswens. Weten
dat een zachte dood mogelijk
is, brengt gemoedsrust, zo is
haar ervaring. ‘We moeten ons
losweken van een decennialang
bestaand paternalistisch model
waarbij de arts meende te weten
wat goed is voor de patiënt.’ Z
Relevant | juli 2015

werd gekozen.
Hoofdpersonen zijn een groep
bevriende senioren die besluiten
in actie te komen wanneer
een van hen, de doodzieke
Max, om stervenshulp vraagt.
De knutselaar van het stel
bouwt in het geheim een
ingenieuze machine waarmee
Max zijn eigen zachte dood kan
bewerkstelligen: hij hoeft alleen
maar op een knopje te drukken
en dan druppelt het door de
dierenarts beschikbaar gestelde
dodelijke middel het infuus in.
Tot ieders tevredenheid lukt het
en Max overlijdt.
Als het geheim uitlekt, komen er
meer aanvragen van bewoners
van het luxe seniorencomplex.
Ook zij willen gebruikmaken van
de ‘dodelijke machine’, hetgeen
de uitvinder de uitroep ontlokt
dat hij geen seriemoordenaar is.

The Farewell Party is een film die
een lach en een traan oproept.
Luchtig van toon, grappig, hier
en daar zelfs hilarisch, maar ook
navrant, schurend. Vooral als
de vrouw van de uitvinder, die
aanvankelijk de meeste reserves
had, de diagnose alzheimer
krijgt en ook zij een beroep op
hem doet.
De maker van de film, Tal Granit,
zei in een interview dat het
grootste deel van de Israëlische
bevolking seculier is, maar
de staat religieus. Euthanasie
is er verboden, en de film is
bedoeld als onderdeel van
een maatschappelijk pleidooi
om daar verandering in aan
te brengen. Ons biedt het een
inkijkje in de absurde sprongen
die meelevende mensen
gedwongen zijn te maken als
er geen wettelijk toegestane
mogelijkheid wordt geboden om
waardig te sterven.
Rest de opmerking dat er
overtuigend en waanzinnig goed
wordt geacteerd. Z
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SPECIAAL LESPAKKET OVER EUTHANASIE

De leerlingen van klas 5A
van het Hyperion Lyceum in
Amsterdam-Noord hadden
op 3 september, de jaarlijkse
Dag van de Wilsverklaring, de
primeur. Zij waren de eersten die
het lesprogramma Euthanasie
Doodnormaal kregen dat de
NVVE speciaal voor havo- en
vwo-scholieren in de bovenbouw
heeft ontwikkeld.

AANVULLING OP ARTIKEL OVER
WILSVERKLARINGEN IN RELEVANT

Over het artikel in Relevant 03-15
op pagina 16/17 heeft de NVVE
vragen gekregen. Het artikel gaat
over wilsverklaringen en wat je
daar wel en niet in opneemt. Een
kleine verduidelijking.

Euthanasie is een van de meest gekozen
onderwerpen voor het profielwerkstuk dat
scholieren moeten maken. Zij benaderen
de nvve vaak met vragen. Daarom was het
al lang een wens van de vereniging om
toegankelijk informatiemateriaal voor deze
doelgroep te ontwikkelen.
Het lespakket bestaat onder meer uit een
website met gefilmde portretten van jonge
mensen en een arts die met euthanasie te
maken hebben (gehad). De site – www.
euthanasiedoodnormaal.nl – is voor iedereen
toegankelijk.

Op de site wordt uitleg gegeven van de procedure bij euthanasie en van de belangrijkste
begrippen rond dit thema. Ook zijn er allerlei
feiten en nieuwtjes over euthanasie te vinden.
Er staan ook stellingen op die in de klas de
discussie op gang kunnen brengen. Cartoons
van Peter de Wit belichten euthanasie met
‘zwarte humor’. Daarnaast staat er een handleiding voor docenten op en een stappenplan
voor het maken van een profielwerkstuk,
speciaal voor leerlingen. Het lespakket is
geschikt voor de vakken maatschappijleer,
Nederlands, filosofie en biologie. Z

Twijfel rees er over de vraag: ‘Kan ik nu alvast
een euthanasieverzoek tekenen zodat ik in
de toekomst euthanasie krijg?’ Het antwoord
luidde: ‘Nee. Het indienen van een euthanasieverzoek heeft pas zin als u ziek bent, als
duidelijk is dat u kanker heeft bijvoorbeeld.’
Dit antwoord heeft bij sommige lezers de
suggestie gewekt dat het geen zin zou hebben
om de wilsverklaring ‘euthanasieverzoek’
te ondertekenen. Dat is niet waar. Het heeft
júíst zin om deze wilsverklaring bijtijds in te
vullen, te ondertekenen en met uw huisarts
te bespreken. Maar het ‘indienen’ ervan,
oftewel: de huisarts vragen u op korte termijn
euthanasie te geven, dát heeft pas zin als die
situatie ook echt aan de orde is.
Andere lezers hebben zich verbaasd over het

advies om beter niet 112 of de huisartsenpost
te (laten) bellen in het geval u onwel wordt
en heeft aangegeven niet gereanimeerd te
willen worden. Dat advies is tot onze spijt ook
niet helemaal correct. De huisarts heeft uw
wilsverklaringen, waaronder het behandelverbod, in uw dossier en informeert – als het
goed is – de huisartsenpost daarover. Als u
onwel wordt, uw leven ernstig in gevaar is en
uw overlevingskansen klein zijn, kan het dus
handiger zijn om (eerst) de huisartsenpost te
laten bellen. Laat iemand de hulpverleners
direct bij aankomst op de hoogte brengen van
uw wensen en wilsverklaringen. Zij mogen
u niet reanimeren, maar kunnen wel hulp
bieden om het u zo comfortabel en pijnloos
mogelijk te maken. Z
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wat kan
de nvve
voor u
doen?

De nvve is sinds 1973 dé organisatie van Nederland die
steun en advies geeft op het gebied van keuzes rond het
levenseinde. Dankzij de steun van bijna 165.000 leden kan
de nvve zich blijven inzetten voor keuzevrijheid aan het
einde van het leven en voor een optimale uitvoering van
de euthanasiewet. Als nvve-lid profiteert u van diverse
(gratis) producten en diensten. Op www.nvve.nl vindt u alle
informatie over onze vereniging.

WILSVERKLARINGEN

CAFÉ DOODNORMAAL

LEZINGEN, PRESENTATIES EN WORKSHOPS

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
onze website www.nvve.nl. Dat is gratis.
Wilsverklaringen op papier kosten 10 euro.

Om het gesprek over jongeren en het zelfgekozen levenseinde mogelijk te maken organiseren de nvve Jongeren Café Doodnormaal. Deze bijeenkomst vindt maandelijks
in een andere studentenstad plaats.

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

NIET-REANIMERENPENNING

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.

De niet-reanimerenpenning is een uniek
en persoonlijk, specifiek behandelverbod,
waarmee u aangeeft dat u te allen tijde niet
wilt worden gereanimeerd. De penning is in
opdracht van de nvve ontwikkeld en alleen
voor leden verkrijgbaar. De penning kost
37,50 euro.

BESTUUR NVVE
mr. dr. M.F. Andriessen (voorzitter)
mr. B.L.M. Middeldorp (secretaris)
prof. dr. H. Schreuder (penningmeester)
dr. D.J.B. Ringoir (auditcommissie)
drs. Ch. Leeuwe
drs. C.M.J.C. Pauw-van Doormalen
drs. A.H.B.M. van den Wildenberg

SPREEKUREN
Heeft u hulp nodig bij het opstellen van
uw wilsverklaringen? Dan kunt u een
afspraak maken voor een van de gratis nvvespreekuren. Die worden wekelijks op diverse
locaties in Nederland gehouden. Tijdens het
gesprek kunt u uw vragen persoonlijk met
een nvve-consulent bespreken. Dat kan ook
telefonisch. Deze gesprekken (eveneens op
afspraak) zijn bedoeld voor korte vragen over
uw wilsverklaringen. Uitsluitend voor het
maken van een afspraak voor een telefonisch
spreekuur of een spreekuur op locatie, belt
u (020) 530 49 55. Dat kan van maandag t/m
donderdag, tussen 09.00 – 12.30 uur. Op dit
nummer wordt geen informatie verstrekt.
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DIRECTEUR NVVE
ADVIESCENTRUM

Robert Schurink, arts

nvve-leden kunnen gratis bellen met het
Adviescentrum voor informatie, advies en
steun bij keuzes rond het levenseinde. Het
Adviescentrum bemiddelt ook bij problemen. Na een telefonisch intakegesprek door
een coördinator kan een consulent op huisbezoek komen. Het Adviescentrum is tijdens
kantooruren bereikbaar.

ADRES
nvve, Postbus 75331, 1070 ah Amsterdam
telefoon: (020) 620 06 90
Bereikbaar op werkdagen
van 09.00 tot 17.00 uur
website: www.nvve.nl
e-mail: info@nvve.nl
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Slaap

Elly de Waard

Slaap is het toegeven
aan zwaarte, de overgave
aan de aarde, aarding in rust
Nog wakker scharrelt
in het donker een restant van geest
wat beelden bij elkaar, bezinksel
van een dag en zet ze
op een rij, een speelgoedtreintje
waarin hij beweging blaast –
Traag gaat een droom van start
een nachtelijke boemel, schaars
verlicht de ramen, en verdwijnt
geruisloos in een verre bocht –
Dood moet te vergelijken zijn
met slapen, zij het dat de geest
(onstoffelijke zelfstandigheid
volgens Van Dale) zelf ook
plaatsneemt in de trein
van beelden die een leven
lang moet zijn. Het lichaam
wordt gelaten aan de aarde
een station dat is geweest

Uit de bundel In het halogeen
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