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Nieuwe vorm Relevant
De nieuwe vormgeving is ontworpen door Marise Knegtmans (1955).
Zij volgde haar opleiding aan de
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en werkte
negen jaar bij ontwerpbureau brs
Premsela Vonk in Amsterdam.
Drieëntwintig jaar geleden begon
zij haar eigen studio.
Knegtmans doet de vormgeving
van diverse magazines (waaronder
die van de Nederlandse Museumvereniging). Ze maakt websites en
boeken. Ze ontwierp onder meer
de jubileumboeken voor Shell en
theater Carré.
In haar vrije tijd is Knegtmans
beeldhouwster.

Redactioneel

Inhoudsopgave

De Relevant die voor u ligt, heeft een nieuwe vormgeving. Dit is het
sluitstuk van veranderingen in de nvve-huisstijl, die vorig jaar zijn ingezet.
Met het nieuwe logo (ontworpen door Kees Wagenaars) en de nieuwe
website (ontworpen door Internet People) wordt de nvve-missie ‘Waardig
leven, waardig sterven’ kracht bijgezet. En vanaf nu dus ook met de
vernieuwde Relevant.
In deze tijd van ‘infobesitas’ willen wij natuurlijk graag dat u Relevant blijft
lezen, om u op de hoogte te kunnen stellen van actuele ontwikkelingen en
vraagstukken met betrekking tot het zelfgewenste levenseinde. Hoe goed
de inhoud ook mag zijn, de vormgeving is van groot belang om die inhoud
toegankelijk te maken. De hiërarchie en de accenten in de vormgeving
leiden u tijdens het bladeren en lezen door het blad. De vormgeving
bepaalt ook de uitstraling van het blad: nodigt het uit om te lezen?
Vooraanstaand vormgever Marise Knegtmans kreeg de opdracht een
vormgeving te ontwerpen die de inhoud van Relevant ondersteunt en
toegankelijker maakt. Zij heeft gekozen voor een iets breder bladformaat
en steviger, witter papier. De leesbaarheid is vergroot door een ruimere
opzet van de pagina’s, met artikelen die compacter zijn en met minder,
maar grotere foto’s, gemaakt door diverse fotografen, in nauw overleg met
de vormgever. Advertenties zijn komen te vervallen, waardoor er meer
ruimte is voor artikelen. Naast de vertrouwde rubrieken treft u ook twee
nieuwe aan: in De wilsverklaring van... vertelt een nvve-lid over zijn of haar
wilsverklaring, en op de achterzijde staat voortaan poëzie met een foto van
de dichter.
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En, in dit nummer kunt u (eenmalig) kennismaken met de journalisten
die de gedreven redactie van Relevant vormen.
Ik wens u veel leesplezier.
Fione Zonneveld, hoofdredacteur Relevant
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Nieuw op achterzijde
Onderdeel van de nieuwe vormgeving is een gedicht met
foto van de auteur op de achterzijde van het blad. De
redactie van Relevant benadert professionele dichters en
vraagt ze een persoonlijke, poëtische interpretatie te geven
van het thema ‘waardig leven, waardig sterven’.
Deze eerste keer is het woord aan Florence Tonk (1970),
dichter, schrijver en freelanceredacteur. Haar werk
verscheen in diverse bloemlezingen en literaire tijdschriften.
In 2006 debuteerde zij met de dichtbundel Anders komen
de wolven. In 2010 verscheen haar roman Blijf bij ons en in
2013 haar tweede dichtbundel Rijgen.
Het gedicht Milonga del Angel is tot stand gekomen toen
Tonk de Argentijnse tango danste en bestudeerde. Het is
onderdeel van een serie geïnspireerd door het ritme en de
emotie in de liederen van de Argentijnse tango-componist
Ástor Piazzolla. In Milonga del Angel geeft Tonk uitdrukking
aan het gevoel van ontworteling bij de migranten die
eind negentiende eeuw in de sloppenwijken van Buenos
Aires de tango ontwikkelden. Zelf woonde Tonk diverse
keren langere tijd in het buitenland. Ze kent het gevoel
van verscheurdheid en heimwee, zoals dat in de tango zit.
Een gevoel dat wordt geheeld met liefde, wat in de tango
eveneens tot uitdrukking komt.
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Terminaal zieke kankerpatiënt Theo

het Academisch Medisch Centrum, dat

op 8 oktober zelfmoord, voor het OM

Spaansen, 65, leed half augustus

de zaak doorspeelde aan de Inspectie

reden met het onderzoek te stoppen.

ondraaglijk en uitzichtloos. Hij

voor de Gezondheidszorg zonder

Op 9 november belichtte Anneke

overleed in zijn woning in Tuitjenhorn

eerst Tromp te horen. De IGZ schorste

Tromp de kant van het verhaal van

kort nadat zijn huisarts, Nico Tromp,

Tromp op 2 oktober en schakelde

haar overleden man in Nieuwsuur.

1000 milligram morfine en 350

het Openbaar Ministerie in dat een

Vier dagen later startten onbekende

milligram dormicum had toegediend.

strafrechtelijk onderzoek begon.

sympathisanten een steunbetuiging

Diens coassistente kon zich niet

De aanklacht: moord. De politie

voor Tromp op Facebook. Binnen de

vinden in zijn handelwijze. Ze

doorzocht zijn huis en praktijk waarna

kortste keren scoorde die pagina 1700

overlegde met haar begeleider van

hij psychisch instortte. Tromp pleegde

likes en duizenden reacties.

‘Tuitjenhorn’
dreunt na
Artsen zijn opgelucht dat de Inspectie
voor de Gezondheidszorg (IGZ), hoewel
pas na stevig aandringen, het besluit
om huisarts Nico Tromp uit Tuitjenhorn
te schorsen openbaar maakte. Zoals
zij ook blij zijn met het onafhankelijke
onderzoek dat minister Schippers van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
aankondigde.

W
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foto bert bulder

Leo Enthoven

eken na de gebeurtenissen spreekt
medisch ethicus Erwin Kompanje
nóg schande van ‘de demonisering
van huisarts Tromp’. ‘Het amc liep
voorop, de igz holde er achteraan,
het Openbaar Ministerie volgde in hun kielzog, een aantal media
sloot de rij. Allemaal op basis van één verklaring van een stage
lopende coassistente en zonder wederhoor toe te passen. Ik ken veel
“dokters Tromp” die, voordat er richtlijnen waren, handelden zoals
hij. Goede dokters, die het beste met hun patiënten voor hadden:
lijden verzachten. Nu hebben we richtlijnen. Jonge dokters “ver
oordelen” artsen die op de oude manier handelden. Dat vind ik onterecht. Tromp was waarschijnlijk zo’n dokter van de oude stempel,
handelde niet binnen de moderne richtlijnen maar was daarom
geen slechte of incompetente dokter of een moordenaar. In 36 jaar
gezondheidszorg heb ik niet eerder zoiets meegemaakt.’
Kompanje denkt dat Tromp zijn doel, lijden verlichten, met minder
dan 1000 milligram morfine had kunnen bereiken. Hij verwijst naar
een onderzoek naar morfinegebruik bij 453 kankerpatiënten van
wie een aantal dagelijks 300-1200 milligram kreeg toegediend met
uitschieters naar 5400 milligram. Hij voegt er nadrukkelijk aan toe
dat een een-op-een vergelijking met Tromp niet opgaat omdat bij
patiënten in dit onderzoek langzaam werd opgebouwd, iets wat
Tromp niet had gedaan.

Voor euthanasie gelden regels. Daar moeten artsen niet van
afwijken, vindt Constance de Vries – huisarts, scen-arts, Levenseindekliniek-arts. ‘In een acute situatie, bijvoorbeeld bij longkanker
met een plotselinge ernstige benauwdheid, adviseer ik de patiënt
met dormicum in slaap te brengen en dan na te denken over een
vervolgplan. Spoedeuthanasie bestaat niet, maar het is mogelijk het
euthanasieprotocol op één dag af te werken, inclusief consultatie
door een scen-arts.’
Ze is blij met de mogelijkheden die Nederland heeft verworven als
het gaat om euthanasie en palliatieve sedatie. ‘We moeten daar
zuinig op zijn.’ Het komt vast nog wel eens voor dat dokters beducht
zijn om een euthanasie te melden (‘zo’n gedoe’), met dormicum
en morfine in de weer gaan en uiteindelijk een ‘natuurlijke dood’
noteren. ‘Na “Tuitjenhorn” zijn collega’s zich er nog bewuster van
dat over hun schouder wordt meegekeken. Zelf schrijf ik altijd heel
precies op wat ik doe.’
Willie Swildens, coördinerend voorzitter van de toetsingscommissies euthanasie: ‘Inmiddels is zo veel mogelijk dat het aantal mensen
dat nul op het rekest krijgt, lager wordt, maar sommige mensen
vallen buiten de regelgeving. In onze oordelen is lijden leidend. De
onderliggende aandoening hoeft niet heel ernstig te zijn en ook niet
terminaal. Bij voltooid leven is meestal sprake van een stapeling van
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ouderdomsklachten bij mensen die klaar zijn met hun leven en verlangen naar de dood. Dergelijke zaken zijn aan de orde van de dag.’
‘Tuitjenhorn’ valt weliswaar buiten de competentie van de toetsingscommissies, maar Swildens zegt erover: ‘In algemene zin
hoeven bij euthanasie snelheid en zorgvuldigheid niet te botsen. De
arts moet bij de toetsingscommissie aantonen dat het lijden van de
patiënt ondraaglijk en uitzichtloos was en het euthanasieverzoek
weloverwogen en vrijwillig. We komen soms meldingen tegen
die net buiten de protocollen vallen, bijvoorbeeld de patiënt die al
bewusteloos was toen de scen-arts arriveerde. Dat hoeft de euthanasie niet in de weg te staan. De wet schrijft voor dat de scen-arts
de patiënt moet zien – niet spreken.’
Begripsverwarring In de praktijk lopen euthanasie en palliatieve
sedatie soms door elkaar, constateert Steven Pleiter, directeur
Levenseindekliniek. ‘De regelgeving is duidelijk. De mogelijkheden
voor hulp zijn voldoende. Niet elke arts weet haarscherp wat wat
is.’ Artsen kennen de definitie van euthanasie, daarbuiten dreigt
begripsverwarring, zo heeft anderhalf jaar ervaring de kliniek geleerd. ‘Veel artsen kennen de weg niet naar consulenten palliatieve
sedatie.’ Artsen gebruiken soms hoge doseringen morfine ‘als vorm
van euthanasie’ om daarmee ‘echte euthanasie’, inclusief protocol,
melding en toetsing, te vermijden.
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Hoeveelheid morfine Aan het sterfbed van de doodzieke Spaansen
in Tuitjenhorn stond ook een verpleegkundige. ‘Verpleegkundigen
kunnen het proces niet of nauwelijks sturen. Wel houden ze een
oogje in het zeil of procedures goed verlopen, is de scen-arts tijdig
ingeschakeld, hoe zit het bij palliatieve sedatie met de hoeveelheid
medicatie.’ Carel van den Bergh van nu’91, beroepsorganisatie van
verpleegkundigen en verzorgenden, gelooft niet dat er redenen zijn
die rol nader te omschrijven. Wel zou de commissie van wijzen de
positie van verpleegkundigen kunnen analyseren. ‘Euthanasie behoort tot het domein van artsen en dat willen wij graag zo houden.’
‘Tuitjenhorn’ heeft onder verpleegkundigen geen brede onrust veroorzaakt. ‘De aanwezige verpleegkundige stelde terecht een vraag
over de hoeveelheid morfine. De tijd dat verpleegkundigen alleen
maar opdrachten uitvoerden, ligt achter ons.’
Bij een noodsituatie in de terminale fase heeft de arts palliatieve
sedatie als enige mogelijkheid. knmg-directeur Lode Wigersma:
‘Euthanasie is alleen mogelijk als aan alle wettelijke voorwaarden is
voldaan.’ Hij benadrukt dat richtlijnen duidelijk stellen dat morfine
een medicijn is om pijn en benauwdheid te bestrijden. ‘In acute
noodsituaties veel morfine spuiten is niet de geëigende oplossing.
Het snel ophogen van morfine kan ervoor zorgen dat het bewustzijn
onvoldoende wordt verlaagd, de patiënt verward raakt, of spiertrekkingen krijgt. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, leidt op-

‘De harde werkelijkheid is
soms anders dan richtlijnen.
Dat kan geen enkele
commissie veranderen.’

hogen van morfine ook niet tot bespoedigen van de dood. Evenmin
is morfine het geschikte middel waarmee een arts palliatief sedeert
of euthanasie uitvoert.’
De definities van euthanasie en palliatieve sedatie zijn onomstreden
en geven heldere grenzen aan, vindt de knmg. Palliatieve sedatie
is normaal medisch handelen. Euthanasie niet. Wigersma geeft
toe dat onder artsen de bekendheid daarover wellicht beter kan.
Artsenorganisaties doen hier veel aan met folders, nascholing en
congressen, en palliatieve consulenten en scen-artsen fungeren als
vraagbaken. Een extra expertisecentrum is onnodig ‘want er is al
zoveel’.
In december maakten de knmg en de nrcv de resultaten bekend
van een onderzoek onder 866 huisartsen naar palliatieve sedatie.
Een tiende van de ondervraagden erkende wel eens, in afwijking
van de richtlijnen, een te hoge dosis medicijnen te hebben gegeven
om het overlijden te versnellen. Zeven procent gaf toe wel eens met
palliatieve sedatie te zijn begonnen hoewel nog geen sprake was
van onbehandelbare symptomen. Een kleine groep, 4 procent, zei na
‘Tuitjenhorn’ terughoudender te zijn geworden in het toepassen van
palliatieve sedatie.

Criminalisering ‘Wat is een criminele hoeveelheid morfine?’ Hans
Nobel, secretaris van vpHuisartsen, weet het niet. Spijkerharde richtlijnen ontbreken over te gebruiken hoeveelheden morfine. ‘Amerikaanse artsen gebruiken hogere doses dan wij. In haar allereerste
persbericht vloog de inspectie uit de bocht door te stellen dat Tromp
een te hoge dosis had gespoten en dat géén sprake was van euthanasie of palliatieve sedatie. Toen begon zijn criminalisering.’
Tromp zat in een acute noodsituatie. ‘Zijn patiënt lag stikkend te
sterven en leed pijn. Hij had beloofd te helpen. Tijd ontbrak om een
procedure te beginnen. Dan gaan mensen van de igz, die nooit aan
het bed van een stervende patiënt hebben gestaan, artsen de maat
nemen? Tromps gedrag was wellicht ruw, zoals zijn high five met
zijn coassistente, maar dat maakt hem nog géén crimineel.’ Nobel
heeft weinig vertrouwen in onderzoek door de betrokken instanties
naar hun eigen rol. ‘Ministers Schippers en Opstelten schreven op
1 november aan de kamer dat de igz en het om juist en met respect
voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen hadden gehandeld. Daarmee gaven ze meteen een positief oordeel over beide
overheidsinstanties.’ vpHuisartsen bepleit een extern, onafhankelijk

Na Tromps overlijden overhandigde
het om zijn onderzoeksresultaten
aan de igz. Die besloot de rol van
een apotheek, een huisartsenpost,
een tweede huisarts, en twee
andere betrokkenen (van wie niets
bekend is) te onderzoeken. De
igz spitst dit onderzoek toe op de
kwaliteit van de geleverde zorg en
veiligheidsmaatregelen rond het
beheer van medicijnen. Minister
Schippers van Volksgezondheid
heeft een onafhankelijk onderzoek
aangekondigd naar de rol van alle
betrokken instanties zodra de igz de
eigen onderzoeken heeft afgerond: igz,
om, amc, huisartsenvereniging lhv en
artsenfederatie knmg. Het amc en de
igz gaan hun eigen handelen tegen het
licht houden. Het amc liet in december
weten dat het contact met Tromp had
moeten opnemen en bood zijn weduwe
excuses aan.
Los van ‘Tuitjenhorn’ besloot Schippers
een commissie van wijzen de regels
en praktijk rond euthanasie te laten
onderzoeken. Verder onderzoekt
een werkgroep van wvs en knmg
de betekenis van schriftelijke
wilsverklaringen bij wilsonbekwame
patiënten, zoals patiënten met
dementie met wie communicatie niet
langer mogelijk is.

onderzoek op korte termijn, naar de wijze waarop de drie betrokken
instanties zijn opgetreden. Z
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uthanasie en palliatieve sedatie
zijn uitstekend geregeld:
vastgelegd in de wet, richtlijnen
en protocollen. Het kan zijn dat niet alle
artsen de spelregels volledig kennen.
Daarom wil de nvve meer tijd en aandacht
voor bijscholing over levenseindezorg.
Wellicht kan de Levenseindekliniek als
expertisecentrum mede deze lacune
helpen opvullen.
Acute medische zorg laat zich echter
moeilijk in regels vangen. Artsen moeten
optreden naar bevind van zaken. Huisarts
Tromp schrok hoe erg zijn patiënt eraan
toe was. Die was tot stikkens toe benauwd.
Zijn stervensproces was in volle gang.
Tromp meende terecht iets te móéten
doen. Morfine is het eerste middel om
ernstige benauwdheid te verlichten. Als
bij een patiënt gewenning voor morfine
is opgetreden, is een hoge dosis nodig,
soms een heel hoge. Of dat 600 milligram
moet zijn, of 800, of 1000, hangt af van de
patiënt.
In een acute medische noodsituatie is
elke arts volstrekt autonoom om zijn
medisch handelen te bepalen. De tijd kan
ontbreken voor procedures. Als medicus
moet je bliksemsnel actie ondernemen in
een afgrijselijke situatie. Dat is normaal
medisch handelen. Collegiaal overleg
is dat ook. Het blijft onbegrijpelijk dat
niemand de huisarts gevraagd heeft of het
verhaal over hem klopte en waarom hij zo
gehandeld had.
‘Tuitjenhorn’ heeft onrust, onzekerheid
en angst teweeggebracht ondanks
ontkennende berichten in de media.

Artsen zijn geschrokken. Zo hebben wij
een concreet voorbeeld meegemaakt: na
een zorgvuldige procedure had een arts
ingestemd met euthanasie, met steun
van een scen-arts en een psychiater. Na
‘Tuitjenhorn’ zei hij plotsklaps ‘ik durf
niet meer’ en heeft hij zijn toezegging
ingetrokken. Juist met deze beslissing
loopt hij risico beticht te worden van
onzorgvuldig handelen.
Als een dokter een medische fout maakt,
moet hij zich hiervoor verantwoorden bij
het tuchtcollege. Maar als het om hulp
aan een stervende patient gaat, dan wordt
hij als een crimineel van zijn bed gelicht
en beschuldigd van moord. Dit verschil
is mij en het gewone publiek niet uit te
leggen. Het wordt toegerekend aan de
wanverhouding in het optreden van de
inspectie en het om. Een buitensporig
optreden, zoals dat ook vaker wordt
gezien bijvoorbeeld van politie bij een
zorgvuldige zelfdoding. Het optreden
van deze instanties vraagt dus ook om
regulering. Voor de nvve ligt hier een
schone taak om dit weer aan te kaarten.
Euthanasie en palliatieve sedatie zijn
goed geregeld. Maar het kan beter. De
nvve is daarom blij met de commissie
van wijzen om de toekomstbestendigheid
van de euthanasieregels te analyseren. De
vereniging hoopt dat de wijzen euthanasie
bij mensen met een voltooid leven (nu
geen mogelijkheden binnen het wettelijk
kader), (gevorderde) dementie of een
psychiatrische aandoening onder de loep
neemt, evenals de belangrijke rol van
schriftelijke wilsverklaringen. Z
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Extra laag Hoogleraar gezondheidsrecht Johan Legemaate is geen
voorstander van een expertisecentrum levenseindezorg. ‘Veel kennis
rond euthanasie en palliatieve sedatie is beschikbaar. Artsen weten
wat kan en mag, en wat niet, en waar ze met vragen terechtkunnen.
Een extra laag is niet nodig.’ Hij vindt de kwaliteit van de levenseindezorg in ons land ‘erg hoog’ maar erkent dat in de praktijk een grijs
gebied bestaat. ‘We zullen altijd gevallen houden die buiten wetten,
regels, richtlijnen en protocollen vallen.’
Legemaate doelt op grensgevallen tussen de grote, duidelijk
afgebakende categorieën. ‘We kunnen niet alles met etiketjes
afdekken.’ Een voorbeeld is een acute medische noodsituatie. Hij
wijst op onderzoek dat aantoonde dat artsen in Nederland jaarlijks
in ongeveer 550 gevallen zonder verzoek van betrokkenen – ‘zonder
de koninklijke weg’ – levensbeëindigend handelen. Dat betreft
ernstig gehandicapte pasgeborenen, maar ook mensen in hun
laatste levensfase. Vandaar zijn aarzeling bij het idee een commissie
van wijzen te vragen euthanasie tegen het licht te houden. ‘De harde
werkelijkheid is soms anders dan richtlijnen. Dat kan geen enkele
commissie veranderen.’

foto reinier gerritsen

Petra de Jong

De Levenseindekliniek wil artsen helpen. ‘Wij hebben te maken met
veel niet-terminale situaties, ms-patiënten, dementerenden, mensen
met ernstige longziekten, uitbehandelde psychiatrische patiënten.
Bij hen is het einde niet in zicht. Artsen vinden ingrijpen moeilijk. Ze
kunnen de ondraaglijkheid en de uitzichtloosheid minder invoelen.
Deze probleemgevallen liggen verspreid over het hele land. De
kennis en ervaring zijn bij ons op één plek gebundeld.’ Volgend jaar
komt de kliniek met een plan zich nadrukkelijker te profileren als
expertisecentrum.
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‘Als het je eerste
keer is, help ik je’
Inge Klijn

O

Beginnende huisartsen hebben nog nauwelijks
ervaring met euthanasie en zien er behoorlijk
tegenop. Reden voor huisarts en SCEN-arts Cees
Miedema om een workshop te geven aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam. Huisartsen in opleiding
leren er hoe ze het beste met een euthanasievraag
kunnen omgaan en op welk moment ze een tweede
arts, een SCEN-arts, moeten inschakelen. Miedema
drukt de deelnemers op het hart dat ze altijd een
beroep op hem kunnen doen.

p de negende verdieping van
de Vrije Universiteit volgen
zestien huisartsen in opleiding
de workshop scen-consultatie.
Ze zijn afgestudeerd en werken
mee in een huisartsenpraktijk. Cees Miedema stelt
zich voor, hij houdt al zevenentwintig jaar praktijk
in Enkhuizen, een streek waar de patiënten ‘rustig
op de fiets naar je toe komen met een geperforeerde
blindedarm’. Hij praat zacht, stelt vragen, legt cases
voor. ‘Tuitjenhorn’ komt niet of nauwelijks ter sprake.
Het valt op dat iedereen driftig meepent als de juiste
doses slaapmiddel of euthanaticum op de PowerPoint
verschijnen.
‘Wie is er tegen euthanasie?’, begint Miedema. Twee
deelnemers steken hun hand op. ‘Valt mee’, zegt hij,
‘vorige keer was het de helft.’ De vraag is aanleiding
voor een gesprek over doorverwijzen. Als je zelf geen
euthanasie wilt geven, moet je doorverwijzen, vindt
iedereen. Je kunt een patiënt niet in de kou laten
staan. ‘En als er geen afspraken met huisartsen in
de buurt zijn om het over te nemen, verwijs je naar
de Levenseindekliniek.’ Dat is geen enge club waar
ze zomaar mensen doodspuiten, legt Miedema uit,
maar een kliniek waar ze zich gewoon aan de regels

Iedereen pent
driftig mee
als de
juiste doses
euthanaticum
op de
PowerPoint
verschijnen.

houden. Die uitleg lijkt overbodig, deze dokters zijn
blij dat de kliniek er is.
Dan richt de docent zich tot een van de deelnemers.
Hij speelt een nieuwe patiënt die wil weten hoe deze
huisarts over euthanasie denkt. Zijn vader is op een
vervelende manier overleden en dat wil hij dus niet.
Hij zet de huisarts onder druk en negeert haar uitleg
over de criteria voor euthanasie en haar opmerkingen dat zij hem eerst wil leren kennen. ‘Dus u doet
het’, concludeert hij bij vertrek opgelucht, de huisarts
verbaasd achterlatend.
Het rollenspel is een vast onderdeel van de cursus.
Miedema waarschuwt de aankomende huisartsen dat
ze niks moeten toezeggen wat ze later niet kunnen
waarmaken. ‘Maar de vraag van de patiënt is wel
degelijk legitiem’, reageren deelnemers. ‘Dat is zo’,
zegt hij, ‘maar je kunt nu geen goed antwoord geven,
dat kan pas als het zover is. Je kunt zeggen dat je zijn
ongerustheid begrijpt en dat je daar wel over wilt
praten, maar dat je er tegen die tijd samen uit moet
zien te komen.’
Zelf formuleert hij het in gesprekken met zijn patiënten zo: ‘Misschien komen we uit op euthanasie, misschien wel op iets anders. Als er euthanasie uitkomt,
vind ik dat geen probleem, maar ik moet er wel achter
kunnen staan.’ Of iemand aan de wettelijke criteria
voor euthanasie voldoet, kan een arts immers pas
bepalen als de patiënt daadwerkelijk uitzichtloos en
ondraaglijk lijdt. Patiënten die toch een garantie van
hem verlangen terwijl het nog niet aan de orde is,
vraagt Miedema daarom een andere arts te zoeken.
Cees Miedema heeft één keer per kwartaal een week
scen-dienst. Dan beoordeelt hij als tweede arts zeven
tot tien euthanasieverzoeken. Daar hebben de jonge
huisartsen veel praktische vragen over. Hoe lang
duurt het voordat hij langskomt? ‘Ik kom zo snel mo-

gelijk, zeker binnen twee dagen.’ Hoeveel verzoeken
wijst hij af? ‘Drie van de negen voldoen niet aan de
criteria.’ En hoe lang is het rapport, de uitspraak, geldig? ‘Veertien dagen. Dat is niet kort, want als er echt
ondraaglijk geleden wordt, hoeft het niet lang meer te
duren voordat euthanasie kan worden gegeven.’
scen staat voor Steun en Consultatie bij Euthanasie
in Nederland en scen-artsen zijn er dus om hun collega’s te steunen als ze vragen hebben. Voor Miedema
betekent het dat de cursisten hem altijd kunnen bellen. ‘Als de euthanasievraag je overvalt, als de familie
of de patiënt je onder druk zet of als je denkt dat
het verzoek niet aan de eisen in de wet voldoet, het
maakt niet uit.’ Bellen mag altijd, benadrukt hij, ook
als er onverhoopt geen collega bij de eerste euthanasie aanwezig kan zijn. ‘Dan kom ik. Het is jouw verantwoordelijkheid, ik doe niks, maar ik kan je advies
geven en erbij blijven.’
Het is fijn dat ze Miedema kan vragen er de eerste keer
bij te zijn, vindt huisarts in opleiding Vera van Uem na
afloop van de workshop. ‘Je wilt het graag goed doen.
De patiënt is kwetsbaar en zelf ben je ook kwetsbaar
omdat er geen weg terug is.’ Principiële bezwaren
heeft ze niet tegen euthanasie, maar ze vraagt zich wel
af hoe ze op het uitvoeren van een euthanasieverzoek
zal reageren. ‘Als ik daarna drie dagen uit het veld ben
geslagen ben, is het ‘t misschien niet waard.’
Suzan Benneker denkt dat ze de eerste keer zenuwachtig zal zijn. ‘Je wilt dat de patiënt het als een waardig
einde ervaart en dat hij niet onnodig op jou of de
scen-arts hoeft te wachten.’ Marieke Verlaan vult aan:
‘Je moet het goed voorbereiden, zorgen dat er niks
mis kan gaan.’ Zij heeft wel ervaring met euthanasie.
‘Ik was zenuwachtig, maar gelukkig had ik een goede
band met de patiënte. Ik vind het juist heel dankbaar
om te doen, omdat je mensen op die manier kunt
helpen.’ Z

Eerste foto:
Cees Miedema.
Tweede:
Vera van Uem (links)
en Marieke Verlaan
(midden).
Derde:
Suzan Benneker (met
bril, op de achtergrond).

foto’s reinier gerritsen
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foto caro bonink

Standpunt artsenvereniging
knmg: ‘Artsen hebben een
morele en professionele plicht
om de patiënt te helpen bij het
zoeken naar een andere arts,
maar een wettelijke verplichting
vormt een schijnoplossing.
Wie zegt dat de volgende
arts het verzoek honoreert?
Bovendien is het strijdig met
de uitgangspunten van de
euthanasiewet. Nergens ter
wereld zijn artsen verplicht om
mee te werken aan euthanasie.
Een verwijsplicht heeft indirect
wel het effect dat je aan de
procedure meewerkt.’
Ook vvd en PvdA zijn vooralsnog
tegen het wetsvoorstel.

Niet
‘ronddolen’
met een
euthanasieverzoek

11

Linda Voortman:

‘Ook als iemand niet aan de
criteria voldoet, moet de
arts zich uitspreken. Die
duidelijkheid hoort bij
goede zorg.’

E

en arts spreekt zich niet altijd
uit als hij een euthanasieverzoek
krijgt, waardoor het verzoek in het
luchtledige blijft hangen. Aan die
onduidelijkheid moet de wet een
einde maken. ‘Als een arts het niet wil, moet hij dat
zeggen en zorgen dat de patiënt bij een collega
terechtkan. Mensen moeten in de laatste fase van
hun leven niet gaan ronddolen op zoek naar iemand
die hen wil helpen’, zegt Voortman.
Wat is de aanleiding voor het wetsvoorstel?
‘Pia en ik hoorden allebei regelmatig verhalen van
mensen van wie het euthanasieverzoek niet door hun
arts in behandeling werd genomen. Zo kreeg ik een
mail van een jonge vrouw die kanker had. Haar arts
vond haar te jong voor euthanasie. Die vrouw was
niet te jong om heel ernstig ziek te zijn en ze voldeed
aan de criteria. Moet zo iemand dan maar wachten
tot ze vanzelf doodgaat omdat ze geen tachtig is? Ik
kan me voorstellen dat mensen zich daardoor heel
machteloos voelen.’

Inge Klijn

U presenteerde uw wetsvoorstel op de dag van de
uitspraak in het proces-Heringa. Waarom?
‘We waren er al langer mee bezig, maar er is wel
een link met de rechtszaak. Als er in die tijd, in 2008,

De euthanasiewet voldoet niet meer, het is tijd om de regels
aan te passen. Dat vindt Linda Voortman, Tweede Kamerlid
van GroenLinks. Samen met Pia Dijkstra (D66) diende zij
een wetsvoorstel in dat artsen verplicht patiënten door te
verwijzen als zij zelf geen euthanasie willen verlenen.
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een verwijsplicht was geweest, dan had het met de
moeder van Heringa misschien niet zo hoeven gaan.
Ook deze huisarts gaf namelijk geen duidelijkheid.
Moek was 99 en hoopte de geboorte van haar tweede
achterkleinkind niet meer mee te maken. In zo’n
geval wil je dat een arts het verzoek serieus neemt
en tot een uitspraak komt. Ook als iemand niet aan
de criteria voldoet, moet de arts zich uitspreken. Die
duidelijkheid geven hoort bij goede zorg, vind ik.’
De nvve pleit ervoor om hulp bij zelfdoding niet meer
strafbaar te stellen.
‘Albert Heringa heeft alles op film vastgelegd,
iedereen kan zien dat hij zorgvuldig was. Maar
ik denk niet dat veel kinderen hun oude ouders
graag dodelijke medicijnen geven. Ik heb liever
dat een hulpverlener euthanasie toepast. Ik kan
me voorstellen dat je het zo inricht dat euthanasie
niet alleen voorbehouden is aan artsen, maar dat
ook andere hulpverleners het mogen uitvoeren.
Die moeten dan wel aan alle zorgvuldigheidseisen
voldoen en geen belang hebben bij de dood van de
patiënt. Dat staat goed omschreven in het voorstel
van het burgerinitiatief Voltooid Leven, dat door
GroenLinks wordt gesteund. Het euthanasieverzoek
moet uit de persoon zelf komen, ouderen moeten niet
het gevoel krijgen dat ze overbodig zijn of dat de zorg
te duur wordt. Dat mag niet de reden zijn dat iemand
dood wil.’
Artsenorganisatie knmg vindt dat een arts een morele
plicht heeft om door te verwijzen, maar wil dat niet
wettelijk vastleggen.
‘Artsen kunnen het onderling goed regelen. In
Hoogeveen verwijzen artsen die bezwaren hebben
tegen euthanasie, hun patiënten zo snel mogelijk
door naar een van de veertien collega’s die het wél
willen doen. Dat gebeurt bij toerbeurt. Daar doen ze
het al zoals wij het in de wet beogen.’
Minister Schippers van Volksgezondheid vraagt zich af
of de euthanasieregels wel toekomstbestendig zijn. Ze
stelt een commissie van wijzen in.
‘Schippers steekt hiermee haar nek uit, dat is moedig.
Ik hoop alleen dat het instellen van de commissie
niet tot uitstel leidt. Dat de kamer zegt: tot de
commissie er is, nemen we geen beslissingen over
de verwijsplicht of Voltooid Leven. Die zaken moeten
we dit voorjaar regelen. Daar is de tijd nu rijp voor,
tenminste als je luistert naar de geluiden uit de
samenleving. Of de tijd er politiek ook rijp voor is, zal
moeten blijken.’ Z
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foto’s anne meyer

Koos van Wees

‘Mijn integriteit werd
in twijfel getrokken’
Albert Heringa groeide uit tot symbool van de strijd voor
legalisering van hulp bij zelfdoding. De rechter veroordeelde
hem eind oktober voor hulp bij de zelfdoding van zijn 99-jarige
moeder, Moek, maar legde hem geen straf op. Zowel het
Openbaar Ministerie als advocaat Anker is tegen het vonnis
in beroep gegaan. Heringa blikt terug op het proces.

’I

albert heringa

eugène sutorius

esther pans

paul haenen als dominee gremdaat

lex bohlmeijer

paul van vliet

Een nieuw hek dat af
en toe open kan
Leo Enthoven

k ben echt een beetje geschokt dat bij
het proces werd beweerd dat ik heel
bewust de wet aan mijn laars lapte,
omdat ik die niet accepteerde. Zo was
het helemaal niet. De bedenkingen
over de wet kwamen eigenlijk pas tijdens
het proces.
Ik wist natuurlijk wel dat het verboden was
wat ik deed, maar waarom precies, daar was
ik niet mee bezig. De rechter heeft dat “ik ben
er niet mee bezig” uitgelegd als het doelbewust opzij schuiven van de wet. Maar ik bedoelde dat ik er niet over nadacht, dat ik min
of meer naïef handelde. Het steekt me, omdat
mijn integriteit in twijfel wordt getrokken.

Wat in het vonnis niet aan de orde komt, is
dat ook een arts mijn moeder op dat moment
niet had mogen helpen bij haar zelfdoding.
Er wordt van uitgegaan dat als ik goed had
gezocht, er misschien een arts te vinden was
die het wel had willen doen. Maar ook die had
dan tegen de wet gehandeld. Op dat moment, in 2008, mocht die hulp alleen worden
gegeven als er een medisch geclassificeerde
ziekte was. Pas in 2011 kwam het idee dat ook
een opeenstapeling van ouderdomsklachten
een medische grondslag kon vormen. En dan
nog: mijn moeder was het leven moe, er was
sprake van “voltooid leven”. Een medische
grondslag was er eigenlijk niet.

Er is een paar keer gevraagd wat er door me
heen ging toen ik mijn moeder die pillen
aanreikte. Ook naar hoe ik me gevoeld zou
hebben als ik dat niet had gedaan. Maar
dat is een theoretische situatie. Er werd
gehengeld naar emoties die voor mij geen
rol speelden toen ik mijn moeder hielp. Het
gevoel haar te moeten helpen overheerste,
dat was maatgevend.
Ik ben in de oplossingsgerichte modus
geschoten. Ik kon me haar doodswens goed
voorstellen. Toen ze daar echt mee aan de
gang ging, schrok ik. En ik dacht: kan ík hier
iets mee? Dan word ik heel rationeel. Ik vermoed dat ik bij een brand of een ongeluk ook
zoek naar de meest efficiënte manier om het
op te lossen. Zo zit ik in elkaar.

Er is ook vaak gevraagd waarom er niet is
doorgevraagd bij de huisarts. “Het was geen
categorisch nee toen uw moeder vroeg om
euthanasie, u heeft niet aangedrongen”. Maar
mijn moeder had er zelf helemaal geen vertrouwen in. “Dat heeft geen zin”, zei ze. En ik
dacht: “Natuurlijk doet de huisarts het niet”.
Het was immers verboden.
Ze hebben iedereen verhoord. Iedereen,
inclusief de huisarts, zei: mijn moeder wilde
het. Het om zegt dan toch dat ik het niet
had mogen doen omdat mijn blik, als zoon,
mogelijk was vertroebeld... Dat vind ik niet
zuiver. Dat is bedoeld om stemming te
maken.
De rechtbank is heel selectief met de
verklaringen van de getuige-deskundigen

omgegaan. Professor Manschot (emeritus
hoogleraar filosofie en ethiek aan de
Universiteit voor Humanistiek in Utrecht,
red.) ging in zijn getuigenis in op die grote
hoeveelheden pillen die mijn moeder nam
voor ze overleed. Hij zei dat hij dat inhumaan
vond. Hij bedoelde dat het inhumaan was dat
het nodig was om je toevlucht tot dit soort
methoden te nemen, maar het is misschien
opgevat alsof ik inhumaan gehandeld zou
hebben. Woorden krijgen soms een andere
betekenis dan hoe ze bedoeld zijn.
Dat hulp bij zelfdoding nu categorisch verboden is, is fout. Daardoor gebeurt het altijd
in het verborgene. Als je de strafbaarheid
opheft, wordt het transparant en toetsbaar.
Het is nu onmogelijk om te toetsen.
Natuurlijk moeten aan opheffen van de strafbaarheid voorwaarden worden verbonden.
Bijvoorbeeld dat het geen familie mag zijn die
het uitvoert, om te voorkomen dat er wordt
geprofiteerd van de dood van iemand. Of dat
je nagaat of iemand het echt wel zelf wil.
Het proces heeft wel iets goeds gebracht. Op
verzoek van vvd-kamerlid Ockje Tellegen laat
minister Schippers (van Volksgezondheid en
Welzijn, red.) nu onderzoeken of de euthanasiewet nog wel voldoet in gevallen van
voltooid leven, zoals bij Moek. Als er uitkomt
dat de wet moet worden opgerekt, is dat
winst.’ Z

’H

‘Ouderen vinden hulp bij
zelfdoding geen misdaad,
maar moreel juist. De wet
loopt achter bij de heersende
moraal.’ Dat zei Frederique
Defesche, getuige-deskundige
in de zaak-Heringa en auteur
van het boek Voltooid Leven in
Nederland, tijdens het NVVEsymposium eind november.
‘Hulp is geen misdaad’ luidde
het thema van de bijeenkomst
in Maarssen, die door bijna
tweehonderd mensen werd
bijgewoond.
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ulp is geen misdaad’
is ook de naam van de
campagne die de nvve
in september, voorafgaand aan de strafzaak
tegen Albert Heringa, begon. nvve-directeur
Petra de Jong: ‘Albert Heringa’s rechters
riepen op tot maatschappelijk debat. Vandaag
is de aftrap. Er bestaat vrees voor misbruik
als de wetgever artikel 294, lid 2 schrapt.
Die angst wegnemen is onze belangrijkste
opgave. Dat kan door zorgvuldige criteria te
formuleren voor gerechtvaardigde hulp.’
Artikel 294, lid 2 uit het Wetboek van Strafrecht verbiedt hulp bij zelfdoding.
Zelf zei Heringa, in antwoord op een vraag
van gespreksleider Lex Bohlmeijer: ‘Ik ben
geen held. Ik wil aandacht voor een probleem.
Mijn moeder vond haar leven voltooid, zij
wilde dood. Geloofwaardige hulp is onder
de bestaande wet onmogelijk. Veel mensen,
ook sommige voorstanders van hulp bij zelf
doding, zijn bang dat het hek van de dam is
als artikel 294, lid 2 verdwijnt. Ik pleit voor
een nieuw hek, opgebouwd uit voorwaarden,
zorgvuldigheidseisen, transparantie. Ik wil

niet dat dat nieuwe hek van de dam gaat,
maar dat het af en toe open kan.’
‘Vanuit het individuele perspectief van
Heringa is begrijpelijk wat hij heeft gedaan’,
vond advocaat Esther Pans, die de juridische
aspecten van artikel 294, lid 2 belichtte. ‘Maar
er is een tweede, collectief perspectief: dat
van de samenleving met normen en regels.
Het strafrecht beschermt de burger, ook de
zwakke, afhankelijke, kwetsbare mens.’
Ze verwees naar een aantal rechtszaken over
hulp bij zelfdoding door niet-artsen door de
jaren heen. ‘De daders zijn altijd veroordeeld.
Rechters zien geen ruimte voor niet-artsen.’
Wel blijft strafoplegging achterwege – zoals
in het geval van Heringa – of is de straf laag.
‘Willen we dat iedereen binnen alle families
dit kan?’, vroeg Pans zich hardop af. ‘De normsteller moet goed nadenken over de spanning
tussen wat een individueel persoon gerechtvaardigd kan vinden en wat de samenleving
aanvaardbaar vindt.’
Zij wees op juridische en maatschappelijke
obstakels en gevaren, bijvoorbeeld dat
hulpvragers niet wilsbekwaam zijn. ‘Dit
is vaak een probleem. Wijzigingen in

kort
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Pleidooi artsen:
laat wilsverklaring hooguit
twee jaar geldig zijn
Zes prominente artsen en wetenschappers

pleiten ervoor dat mensen hun schriftelijke
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Bouwstenen voor Proeve van
Wet over hulp bij zelfdoding

wilsverklaring periodiek actualiseren. In

een artikel dat half november in dagblad

Trouw verscheen, schreven zij dat dit artsen

Koos van Wees

meer houvast biedt.
frederique defesche

een testament in de laatste levensfase of
huwelijken op het sterfbed komen voor.’
Bij afschaffen zonder meer verdwijnt de
toetsbaarheid. Ruimte voor het individu moet
worden gezocht en gevonden binnen de
euthanasiewet, betoogde zij.
Hoogleraar strafrecht en oud-nvve-voorzitter
Eugène Sutorius omschreef het als ‘bot’
dat het Openbaar Ministerie drie jaar had
gewacht alvorens Heringa te vervolgen. ‘Het
manipulatieve vermogen van de geneeskunst
wint het steeds vaker van het concept van
het leven’, stelde hij. Vrije burgers die leven
in een samenleving die niet langer wordt
geregeerd door despoten, starre systemen
of kerken moeten het van hun zelfbeschikking hebben. Het strafrecht is een defensief,
kerend recht, zei hij. ‘Daar moeten we het niet
van hebben, wel van onze grondwet waarin
onze beschaving ligt opgeslagen, en van de
grondwet afgeleide wetten.’
Sutorius ziet een uitweg in een discussie
in twee rondes. De eerste is: deugt hulp bij
zelfdoding, mag het en wil de samenleving
het? ‘Wat mij betreft moet een vrije burger
kunnen sterven als hij dat wil. We hebben
geen plicht tot leven.’ De tweede is: hoe
gaan we dat dan organiseren? ‘Natuurlijk
kan hulp bij zelfdoding goed worden
geregeld, met transparantie, toetsbaarheid,
zorgvuldigheidseisen, uitsluiten van risico’s,
heldere verslaglegging, minstens twee
hulpverleners.’
Frederique Defesche stelde dat hulp bij zelfdoding voor veel ouderen pas ‘aan het einde
van een heel lang hulptraject’ komt. Dan is
sprake van uitzichtloosheid: terugkeer ‘naar
het leven dat ik graag zou willen leiden’ is

margot andriessen, eugène sutorius en els borst

onmogelijk. In Nederland leven naar schatting 85.000 ouderen met een doodswens, van
wie een deel hulp bij zelfdoding wil. ‘Vrijwel
niemand kent de wet. Ouderen vinden hulp
bij zelfdoding geen misdaad maar moreel
juist. De wet loopt achter bij de heersende
moraal.’
Aan het einde van het symposium werd
de initiatiefgroep Uit Vrije Wil opgeheven.
Initiatiefnemer Yvonne van Baarle droeg het
gedachtegoed over aan de nvve. Uit Vrije Wil
verzamelde 116.871 handtekeningen van mensen die vinden dat stervenshulp voor ouderen
die hun leven voltooid achten, legaal moet
zijn. Desondanks voelt de politiek niets voor
een regeling voor 70-plussers die met behulp
van speciaal opgeleide personen een einde
kunnen maken aan hun voltooide leven. De
Jong beloofde: ‘De oplossing is er nog niet,
die moet er komen, daar gaat de nvve aan
werken.’ Z

De auteurs stellen dat de wilsverklaring bij
gevorderde dementie van grote waarde is

en dat het essentieel is dat arts en patiënt
daar tijdens het ziekteproces regelmatig

over spreken. ‘De wilsverklaring functio-

neert dan niet als een eenmalige uiting van

de wens van de patiënt, maar als een levend
document dat de visie van de patiënt docu-

menteert, in het licht van de veranderingen
die tijdens het ziekteproces optreden.’ De

auteurs vinden het wenselijk dat een wilsverklaring maximaal twee jaar geldig is.

In een reactie stelt de nvve dat het pleidooi
goed aansluit bij haar plannen: dit jaar

zullen leden e-mailberichten ontvangen
waarin zij eraan worden herinnerd hun

wilsverklaring met de arts te bespreken. Z

Belgische transgender krijgt
euthanasie
Een 44-jarige Belgische transgender heeft

eind vorig jaar euthanasie gekregen. Na een
mislukte geslachtsoperatie leed de 44-jarige
man, die als vrouw was geboren, geestelijk
en lichamelijk zodanig dat hij niet verder

‘Er bestaat vrees
voor misbruik
als de wetgever
artikel 294, lid 2
schrapt. Die angst
wegnemen is onze
belangrijkste
opgave.’

wilde leven.

Volgens de arts die de euthanasie begeleid-

de, Wim Distelmans, een bekende Belgische

pleitbezorger van euthanasie, was er sprake
van ondraaglijk fysiek en psychisch lijden
en voldeed de 44-jarige daarmee aan de
voorwaarden van de wetgeving.

In een artikel in het Nederlandstalige

populairwetenschappelijke tijdschrift Eos

Magazine, dat ook in België verschijnt, be-

commentarieert arts en journalist Marleen
Finoulst de casus. Zij stelt dat euthanasie

vragen in geval van ondraaglijk psychisch
leed in België ‘vrij vlot’ kan, maar dat het
desondanks slechts zelden voorkomt: in

hooguit 2 procent van de gerapporteerde
euthanasiegevallen. Z

H

et is een terugkerend
thema in de debatten
rond hulp bij
zelfdoding: moet je
het wetsartikel dat die
hulp strafbaar stelt schrappen? Of moet je er
een ‘tenzij’ aan toevoegen, met voorwaarden
waaraan iemand moet voldoen om zijn
naaste straffeloos bij een stervenswens
te mogen helpen? Schrappen van een
wetsartikel is veel ingewikkelder dan een
wet aanpassen, klonk het uit de mond van
veel deskundigen die zich mengden in
het publieke debat. Want door iets uit het
Wetboek van Strafrecht te halen, verlies
je de mogelijkheid tot reguleren, tot het
stellen van voorwaarden. En juist daarover
bleken de vele honderden mensen die de
publieksdebatten van de nvve bijwoonden
– eind vorig jaar gehouden in aanloop naar
de Week van de Euthanasie – huiverig. Er
is veel angst voor misbruik als hulp bij
zelfdoding legaal wordt. Zoals er ook veel
angst is voor onkundig handelen als niet een
arts, maar een leek dodelijke middelen ter
beschikking stelt.
De Week van de Euthanasie vormt het
voorlopig sluitstuk van de discussies. De
bedoeling is dat tijdens deze week de
contouren zichtbaar worden van een Proeve
van Wet waaronder hulp bij zelfdoding wél
kan. Schrappen van het artikel 294, lid 2
(‘Hij die opzettelijk een ander bij zelfdoding
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De Week van de Euthanasie (13 tot en met
21 februari) staat dit jaar in het teken van de
campagne Hulp is geen misdaad. Het slotdebat
op de 21e moet de bouwstenen leveren voor een
wet die hulp bij zelfdoding wél toestaat.

behulpzaam is of hem de middelen daartoe
verschaft wordt, indien de zelfdoding volgt,
gestraft met een gevangenisstraf van ten
hoogste drie jaar of geldboete van de vierde
categorie’) is niet meer het hoofddoel van de
nvve-campagne Hulp is geen misdaad. ‘Doel
is dat hulp bij zelfdoding straks mag. Hóé
dat wordt bereikt, is minder belangrijk’, zegt
campagneleider Froukje Boer.
De Week van de Euthanasie begint met de
oratie van bijzonder hoogleraar Kwaliteit
van de laatste levensfase en van het sterven,
dr. Suzanne van de Vathorst, op 13 februari
in het amc in Amsterdam. Van de Vathorst
zal aan de Universiteit van Amsterdam één
dag per week vanuit deze door de nvve
bekostigde leerstoel onderzoek doen en
onderwijs geven over euthanasie.
Op 20 februari wordt in Utrecht
gediscussieerd naar aanleiding van de film
Moeders springen niet van flats, van regisseur
Elena Lindemans. Bijna twaalf jaar geleden,
op 25 februari 2002, geeft de psychisch
ondraaglijk lijdende moeder van Lindemans
haar een laatste knuffel alvorens naar een
flat te gaan en daarvan af te springen.
Haar verzoeken om euthanasie werden
herhaaldelijk niet gehonoreerd. Lindemans:
‘Door een streng euthanasiebeleid bij
psychiatrische patiënten worden mensen als
mijn moeder gedwongen “het zelf te doen”.
In de documentaire wil ik laten zien dat dit
niet alleen kwalijke gevolgen heeft voor de

persoon zelf, maar ook voor de familie én de
maatschappij.’
De Week van de Euthanasie wordt op 21
februari in Rotterdam afgesloten met
een debat over het thema ‘hulp is geen
misdaad’. Het is het laatste van een reeks
publieksdebatten. Doel van de bijeenkomst
is alle waardevolle suggesties die in deze
debatten zijn gedaan, in een Proeve van Wet
te gieten en deze aan te bieden aan ‘Den
Haag’. Z
Meer weten over het programma van de Week van
de Euthanasie? Kijk op nvve.nl.
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Hans van Dam

‘Lekenhulp’ bij zelfdoding is goed te regelen
Het strafproces tegen Albert Heringa,
die zijn moeder bij haar zelfdoding
assisteerde, roept de vraag op of en
onder welke voorwaarden ‘lekenhulp’
bij het zelfgekozen levenseinde
mogelijk moet zijn. Is de weg tussen
droom en werkelijkheid begaanbaar?
Ja!

D

e nvve bepleit in de campagne
Hulp is geen misdaad afschaffing
van artikel 294, lid 2 van
het Wetboek van Strafrecht.
Dat artikel verbiedt hulp bij
zelfdoding en staat ‘lekenhulp’ in de weg. Wie iets
wil, kan maar beter een goed omlijnd idee hebben
over hoe dat dan moet worden geregeld. Die nieuwe
praktijk begint bij de erkenning dat leven een recht
is en geen plicht. Een mens kan afzien van zijn recht
op verder leven en het is een kwestie van beschaving
dat beschikbare middelen ook bereikbaar zijn en dat
iemand de hulp kan krijgen die hij nodig heeft of
wenselijk vindt.
Hier is nog een weg te gaan. Mensen kunnen te oud of
te ziek zijn om zichzelf van de benodigde middelen te
voorzien en zelfs om ze in te nemen. Albert Heringa’s

moeder, Moek, was zo iemand: 99 jaar en mentaal
meer dan toe aan de dood, in het bezit van medicijnen
die waarschijnlijk ontoereikend zouden zijn maar wel
schade zouden kunnen berokkenen en slecht in staat
om zonder toezicht of aanwijzing de 161 (!) pillen in te
nemen.
Bovendien kon haar liefhebbende zoon het niet
opbrengen om zijn moeder deze laatste stap alleen te
laten zetten. Dan maar volgens de strafwet schuldig.
Dat is een belangrijke keuze. Het zou me niet verbazen
als Albert zijn keus niet zozeer als moedig ervaart,
maar als normaal. De wet van de liefde staat boven
alles. Met een variant op de Bijbel (1 Korinthe 13, het
Hooglied van de Liefde): ‘Wie de wet op orde heeft of
zelfs de hele wereld wint, maar de liefde niet kent, is
als schallend koper.’ Zo bezien zou niet Albert in het
strafbankje moeten zitten, maar de wetgever. De door
ons bedachte wetten maken een liefdesdaad nu nog tot
een misdaad. Dat kan anders.

middelen kan iets misgaan, dat kan voor de betrokkene
juist een reden zijn om een naaste te vragen bij de
zelfdoding aanwezig te zijn. De huisarts inlichten over
(het tijdstip van) de zelfdoding zou logisch zijn; deze
kan zich dan beschikbaar houden voor noodgevallen.
Helaas is doodgaan nog niet ‘doodgewoon’ en dus zal
deze afspraak met een verontrustend aantal artsen
niet gemaakt kunnen worden. Sommige zullen zelfs
in de reflex schieten om mensen van hun stap te
willen afhouden, desnoods met (zware) middelen
en maatregelen. Een aantal mensen zal daarom zijn
huisarts niet vooraf willen inlichten. Degene die bij
de zelfdoding aanwezig is, moet in een noodgeval de
hulp kunnen inroepen van de huisarts. Die moet de
dood weer ‘toegankelijk’ kunnen maken. Dan moet
wel duidelijk zijn dat de betrokkene werkelijk dood wil.
Mede om die reden is de eerdergenoemde duidelijke
wilsverklaring van groot belang. Dit ingrijpen ‘ten
dode’ vraagt een cultuur onder artsen waarin deze
noodhulp gewoon is. Hoewel een arts in soortgelijke
situaties ethisch gezien ook nu al geen andere reële
keuze heeft dan te proberen het sterven niet af te
wenden maar te verzachten, is ook hier nog een weg
te gaan.

Wie vrijheid wil, zal wel enkele spelregels in acht
moeten nemen. Het is goed om die met elkaar af te
spreken. Voor de praktijk bepleit ik het volgende. Ten
eerste: de persoon in kwestie legt zijn besluit vast in
een duidelijke wilsverklaring, die kort en bondig kan
zijn, en vermeldt daarin waarom en aan wie welke
hulp is gevraagd. De aard van die hulp kan van alles
zijn: hulp bij het vergaren van informatie, hulp bij
het verzamelen van middelen, hulp bij het innemen,
aanwezigheid als veiligheid voor het geval er iets
misgaat of ‘enkel’ aanwezig zijn. Verder zou ik aan
deze verklaring geen aanvullende voorwaarden willen
stellen.
Ten tweede: het is niet noodzakelijk of verplicht van
tevoren een arts in te lichten. Bij het zelf innemen van

Ten derde: degene die hulp verleent, mag dat
niet vanuit een zelfzuchtig motief doen. Deze
onbaatzuchtigheid hoeft niet vooraf te worden
getoetst, maar kan – precies zoals nu al gebruikelijk
is bij verdenking van een strafbaar feit – naderhand
worden onderzocht. Om twijfel zoveel mogelijk te
voorkomen, lijkt het dus verstandig dat ook degene die
hulp verleent, de gevraagde hulp schriftelijk vastlegt
en de onbaatzuchtigheid hierin expliciet opneemt.
Ten vierde: middelen voor zelfdoding moeten én
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beschikbaar én bereikbaar worden. Beschikbaar zijn
ze al, maar bereikbaar zijn ze slechts voor of via artsen.
Daardoor moeten mensen zich in de regel in allerlei
bochten wringen om eraan te komen, zelfs in sommige
gevallen door list en bedrog. De Coöperatie Laatste Wil
werkt eraan om een humaan middel te
laten ontwikkelen dat voor iedere volwassene
beschikbaar en op een veilige manier bereikbaar is.
Voorlopig misschien nog vanuit een speciaal depot, ik
zeg: op termijn via de apotheek. Om ‘impuls-inname’
en misbruik moeilijker te maken, kan worden gedacht
aan een speciaal middel dat gefaseerde inname vraagt:
een eerste, op zichzelf onschuldig middel, gevolgd door
een of twee middelen die pas enkele uren na elkaar
ingenomen kunnen worden willen ze werkzaam
zijn, en die alleen werkzaam zijn op basis van het
voorafgaande middel. Door aan het beslissende middel
een radioactieve markering toe te voegen, is het
mogelijk misbruik aantoonbaar te maken.
Deze gedragsregels vormen een aanzet om hulp bij
zelfdoding zonder zware voorwaarden te regelen.
Nu nog wordt die hulp in het verborgene gegeven.
Door dit gebrek aan transparantie onttrekt deze hulp
zich aan onze waarneming en bevindt die zich op
een hellend vlak. Dat moeten we niet langer willen.
Met de garantie van transparantie, zorgvuldigheid
en onbaatzuchtigheid kruipt de praktijk het hellend
vlak op. Zo is het mogelijk dat mensen in alle rust en
omringd met de naasten die zij zelf uitkiezen, hun
levenseinde in eigen hand nemen. Op een manier en
met de hulp die bij hen past. Een overheid die haar
burgers serieus neemt, faciliteert deze vrijheid. Z
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Zelf beschikken,
ook over levenseinde
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Marijke Hilhorst

Zelfbeschikking is een
belangrijke waarde voor de
mensen die zich achter de
burgerinitiatiefgroep Uit Vrije
Wil schaarden. Die conclusie
trekt psychotherapeute en
psychologe Paula van Rein in
haar promotieonderzoek naar
de brieven die op de website
geachtekamerleden.nl werden
geplaatst. ‘Het argument
zelfbeschikking wordt in maar
liefst driekwart van die brieven
specifiek genoemd’.

‘Ik ben juist
trots op onze
pioniers
positie, trots
dat we in
Nederland zo
volwassen en
ontwikkeld
omgaan
met het
zelfgekozen
levenseinde.’

V

an Rein behaalde afgelopen
zomer haar PhD Psychologie
aan de Walden University in de
Verenigde Staten. Na een eerdere
studie bedrijfskunde was ze
zakenvrouw, maar sinds haar promotie werkt ze als
psychotherapeute in haar praktijk nabij Antwerpen,
waar ze tegenwoordig woont.
Maar liefst 116.871 mensen schaarden zich in 2010
achter Uit Vrije Wil. De burgerinitiatiefgroep bepleitte
de legalisatie van stervenshulp aan ouderen die hun
leven voltooid achten. Zo’n 4200 sympathisanten
lichtten hun standpunt toe in een brief gericht aan de
Tweede Kamer.
De meeste briefschrijvers, zo bleek, achtten hun leven
op dat moment (nog) niet als voltooid. ‘Maar ze willen
voor later, als dat wel het geval zou zijn, de optie hebben om hun leven op een waardige manier te beëindigen en dat een arts ze er dan bij helpt. Het gaat dus
niet per se om hoogbejaarden, al eerder is het levenseinde een punt van zorg.’
Ook leeft bij de briefschrijvers de angst dat er geen
keuze meer is als ze te lang wachten, diep dement
raken of om andere redenen niet meer in staat zijn hun
wensen te uiten. Die vrees blijkt vaak gebaseerd op ervaringen. Veel briefschrijvers waren getuigen van het
lijden en de dood van dierbaren. Uit de brieven sprak
diep verdriet, machteloosheid, boosheid en opstandigheid.
‘Soortgelijk lijden zou vermeden kunnen worden als
er wettelijke mogelijkheden werden gecreëerd voor
stervenshulp aan ouderen, menen deze briefschrijvers.
Legale opties om zelf te kiezen voor de dood zouden
de angst voor het levenseinde doen afnemen, terwijl
de kwaliteit van leven toeneemt’, zegt Van Rein. Ze
zou de mensen die beslissen over wat is geoorloofd en
wat niet – artsen en wetsopstellers – willen adviseren
om kennis te nemen van de brieven. Ze bieden de
mogelijkheid om mensen die hulp bij het sterven
vragen, beter te begrijpen, vindt ze.

Wat zelfbeschikking voor de briefschrijvers betekent,
was een ander aspect waar Van Rein naar keek. Uit het
feit dat zelfbeschikking in driekwart van de brieven
specifiek wordt genoemd, concludeert ze dat dit een
belangrijk thema is. ‘Mensen verwachten dat een
zelfgekozen dood een goede, waardige dood is. Ze zijn
bang dat als ze het op zijn beloop laten, het niet goed
zal gaan. Zelfbeschikking ervaren ze als een manier
van leven; in alles houden ze liever de touwtjes zelf in
handen, dus ook als het om sterven gaat. Die houding
lijkt typisch Nederlands en in mijn proefschrift haal ik
diverse studies aan die daar verklaringen voor geven.
Het zou te maken hebben met ons zorgverzekeringssysteem, de algemene welvaart, onze transparante
regelgeving en onze sterke neiging tot polderen.’
Uit eerder onderzoek naar ouderen en Voltooid Leven
kwam al naar voren dat mensen zich beter voelen als
ze zelf, in verbondenheid met anderen, beslissingen
kunnen nemen. In haar kleinschalige praktijk voor
psychotherapie staat Van Rein oudere, chronische of
ernstig zieke cliënten uit zowel Nederland als België
bij. Een groot aantal heeft te horen gekregen dat hun
ziekte niet meer te genezen is. ‘Ik merk hoe moeilijk
het voor sommigen is om de behandelend artsen te
laten weten wat ze willen. Artsen kijken naar de ziekte
en behandelen tamelijk lang door, terwijl patiënten
vooral naar de kwaliteit van leven kijken. Pas sinds kort
is doorbehandelen of niet ook onder medici – voor wie
ik overigens veel respect heb – serieus onderwerp van
gesprek. Ze zien in dat het beter is om samen met de
patiënt afwegingen te maken, met elkaar tot besluitvorming te komen.’
Paula van Rein deed haar onderzoek in een
internationale setting: online blokken, gevolgd door
enkele dagen in residence in Parijs, waar ze haar
medestudenten ontmoette. ‘Heel bijzonder’ noemt ze
dit. Want is in ons land de euthanasiewet gerealiseerd
en geaccepteerd en de praktijk transparant, in een
land als de Verenigde Staten is het onderwerp
niet eens bespreekbaar. ‘De meesten van mijn
medestudenten reageerden geschokt als ik over mijn
promotieonderzoek vertelde. Terwijl ik juist trots ben
op onze pionierspositie, trots dat we in Nederland zo
volwassen en ontwikkeld omgaan met het zelfgekozen
levenseinde. Zonder er ingewikkeld over te doen,
kunnen we er met iedereen over praten.’ Van Rein
hoopt dan ook dat de Nederlandse overheid de brieven
serieus neemt en een wetsverandering wil overwegen,
zo besluit ze haar proefschrift. Z
(Petitioning for Completed Life for the Elderly:
A Thematic Content Analysis, door Paula S. van Rein.
Walden University, augustus 2013)

foto yvonne brandwijk
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Bladmanager, bij Relevant sinds 1994

Redacteur, bij Relevant sinds 2012

Redacteur, bij Relevant sinds 2009

Redacteur, bij Relevant sinds 2011

Hoofdredacteur, bij Relevant sinds 2013

Columnist, bij Relevant sinds 1994

Eindredacteur, bij Relevant sinds 2010

Journalist, bij Relevant sinds 2006

Ronald van Rheenen (60)

Koos van Wees (55)
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Loopbaan:
In 1980 bij de Ledenhulpdienst
van de nvve gekomen via een
kennismakingsstage voor zijn
hbo-opleiding maatschappelijk
werk. Na afronding van
zijn studie in 1984 bij de
nvve in dienst getreden
als algemeen medewerker.
Daarna gespecialiseerd
tot bureauredacteur, later
bladmanager.

Loopbaan:
Journalist sinds 1976, op de
meest uiteenlopende terreinen,
van politiek tot kunst en van
economie tot gezondheidszorg.
Altijd werkzaam geweest in de
landelijke nieuwsvoorziening
van de regionale dagbladen,
met een correspondentschap
voor kro en vpro in Lissabon
als uitzondering. Nu freelancer
voor onder meer nvve en
Levenseindekliniek.

Loopbaan:
Studeerde Nederlands en
literatuurwetenschap aan de
Universiteit van Amsterdam.
Gaf enkele jaren Nederlands
aan volwassenen (Joke
Smit School). Werkte als
freelancejournalist voor dagen weekbladen. Schrijft sinds
2000 een wekelijkse column
voor Elsevier. In 1999 verscheen
De vader, de moeder & de
tijd over het ontluisterende
dementieproces van haar
ouders en in 2008 Hoe schrijf je
een familiegeschiedenis?

Loopbaan:
Begonnen als itemmaker
bij de VPRO-jeugdtelevisie.
Daarna diverse functies als
regisseur en redacteur, onder
andere bij Sonja en het nos
Radio 1-journaal. Werkt nu bij
het radioprogramma Spijkers
met Koppen van de vara. Is
daarnaast docent journalistiek,
geeft cursussen interviewen en
persberichten schrijven.

Loopbaan:
Na een studie politicologie
sinds 1988 als journalist
werkzaam voor diverse media:
kranten, radio en televisie.
Vanaf 1995 verslaggever bij
het actualiteitenprogramma
EenVandaag. Ruim vierhonderd
reportages gemaakt over
uiteenlopende binnen- en
buitenlandse onderwerpen.
Veel politiek, human interest,
geschiedenis en kunst en
cultuur. Sinds juli 2013 hoofd
Communicatie bij de nvve.

Loopbaan:
In de jaren zeventig begonnen
als verpleegkundige. In de
jaren tachtig leidinggevende
neurologie. Daarna bij de
Gezondheidsraad gewerkt.
Vanaf halverwege de jaren
negentig verder gespecialiseerd
in niet-aangeboren
hersenletsel en werkzaam
als docent en consulent.
Tevens al dertig jaar publicist
levenseindevraagstukken.

Loopbaan:
In 1986 begonnen als
verslaggever en redacteur
bij een regionale krant. In
1996 overgestapt naar de
bedrijfsjournalistiek bij het
toenmalige Gak. Vanaf 2002
fulltime freelancetekstschrijver
en (eind)redacteur voor
uiteenlopende opdrachtgevers.
Werkzaam voor onder
meer uwv, de Landelijke
Huisartsenvereniging en andere
organisaties in de zorgsector.

Loopbaan:
Op zijn veertiende stond
zijn eerste verslag in een
krant. Na het gymnasium
begonnen als regiojournalist.
Zeven jaar bij the Cape Times
in Kaapstad gewerkt. Terug
in Nederland functies bij
dagbladen bekleed, als laatste
het hoofdredacteurschap. Is
freelancer en trainer/consultant
bij krantenbedrijven in
ontwikkelingslanden.

‘Wat mij bijzonder bezig
houdt, is artikel 2 van de
euthanasiewet waarin
staat dat het schriftelijke
euthanasieverzoek het
mondelinge vervangt als de
betrokkene zijn wil niet meer
kan uiten. Mijn moeder kreeg
een zwaar herseninfarct. Eerst
moest ze naar het ziekenhuis,
toen het verpleegtehuis.
Diagnose: vasculaire dementie.
Linkszijdig verlamd, kon niet
praten, niets meer begrijpen en
werd steeds anstiger. Natuurlijk
waren er afspraken gemaakt:
geen behandelingen, geen
reanimatie en geen antibiotica.
Maar mijn moeder moest de rit
uitzitten tot het bittere einde.
Zo wil ik het beslist niet. Ik denk
dat we nog een lange strijd te
voeren hebben en ben ervan
overtuigd dat Relevant zeker
zal bijdragen in de discussie
hierover.’ Z

‘Binnen mijn familiekring
heb ik meegemaakt dat er
te lang werd gewacht met
het geven van euthanasie,
ondanks een duidelijk en in
mijn ogen terecht verzoek.
Vanaf dat moment kreeg ik
steeds meer belangstelling
voor het onderwerp. Voor
mij staat voorop dat wie niet
verder wil of kan en voldoet
aan de criteria, hulp moet
krijgen bij het realiseren van
de stervenswens. Die hulp zou
wat mij betreft ook van naasten
mogen komen. Het zou mooi
zijn als de euthanasiewet
daarop kan worden
aangepast.’ Z

‘Bij mijn moeder openbaarden
de eerste tekenen van alzheimer
zich toen ze net zestig was.
Vooral de laatste jaren was het
intens verdrietig getuige te zijn
van haar pijn en wanhoop. In
1992 stierf ze, 67 jaar oud. Toen
bleek ook vader te dementeren;
hij werd opgenomen in een
verpleeghuis en overleed negen
maanden later. Ik was toen
veertig, werd lid van de nvve en
stelde mijn eerste wilsverklaring
op. Ach, hoezeer hoop ik hulp
te krijgen als ik daarom vraag,
om mezelf en mijn dierbaren
een dergelijk ongenadig einde
te besparen.’ Z

‘Het eerste artikel dat ik voor
Relevant schreef, ging over de
euthanasie van mijn vader.
Hij had zijn nieuwe huisarts
gekozen vanwege diens kennis
van palliatieve zorg maar
wilde op het laatste moment
toch euthanasie. Dat was even
slikken voor het hospice waar
hij lag, maar daar merkten we
nauwelijks iets van. Mijn vader
kon rustig sterven, met ons aan
zijn bed. Ik ben de huisarts er
nog dankbaar voor.’ Z

‘Ik werd op relatief jonge leef
tijd, in 1997, lid van de nvve,
omdat ik het vanzelfsprekend
vond dat ieder mens zelf over
zijn of haar levenseinde mag
beslissen en dat dit bij wet
geregeld moest worden. Tot
deze overtuiging kwam ik door
ervaring met een ernstig zieke
in mijn familiekring. Ik ben
er trots op dat in Nederland
de euthanasiewet tot stand
is gebracht en dat over de
ontwikkelingen en inzichten
die daarop volgen, open kan
worden gesproken, geschre
ven en gediscussieerd. Ik help
deze sneeuwbal graag verder
rollen en groter maken, zodat
de wet nog beter aansluit op
de praktijk van het zelfgekozen
levenseinde.’ Z
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‘In mijn werk heb ik honderden
sterfbedden meegemaakt, voor
het merendeel van mensen
met hersenaandoeningen.
Ik heb gezien hoe onder alle
overtuigingen en persoonlijke
normen en waarden dezelfde
emoties liggen. In die
persoonlijke diepte willen
mensen eindeloos begrepen
worden. En gerespecteerd in de
keuzes die zij maken. Ruimte
voor persoonlijke keuzes vind ik
essentieel. Hier ligt mijn ijkpunt
in zowel persoonlijke contacten
als in het publieke debat over
passende hulp aan mensen die
op een zelfgekozen moment
op een humane manier willen
sterven. Er is op dit punt veel
bereikt, maar ook nog een weg
te gaan.’ Z

‘Enkele jaren geleden was ik
aanwezig bij de euthanasie
van een ruim 80-jarige vrouw
die al tientallen jaren aan
MS leed. Het was mijn eerste
persoonlijke ervaring met
euthanasie. De vrouw zag uit
naar de dood en verwelkomde
het einde met een blij gemoed.
Ik vond het ontroerend. Dat
ze zelf voor haar einde koos
en dat dat in Nederland
kan, leek me toen bijna een
vanzelfsprekendheid. Inmiddels
weet ik uit alle verhalen in ons
blad dat dat niet altijd zo is
en ook lang niet voor iedereen
die dat wil. Belangrijk dus om
erover te blijven discussiëren en
publiceren.’ Z

’Inzicht verschaffen beschouw
ik als kerntaak van kranten.
Mensen gedachtegoed aan
reiken om zelf hun mening
te boetseren. Euthanasie en
gerelateerde onderwerpen
lenen zich daar uitstekend
voor. Daarnaast geloof ik in
zelfbeschikking. Midden jaren
tachtig begon ik te schrijven
over medisch-ethische on
derwerpen. Een dagbladserie
over euthanasie verscheen in
boekvorm, later mijn boek over
euthanasie en rechtspraak. Het
zelfgekozen levenseinde staat
anno 2014 volop in de belang
stelling. Het blijft onontbeerlijk
denkbeelden aan te dragen
voor ieders eigen menings
vorming.’ Z
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de wilsverklaring van monique van houtum

foto maurits giesen

Inge Klijn

Leo Enthoven

in memoriam

foto charlotte bogaert

Piet Admiraal was wegbereider euthanasie
Zijn hele werkzame leven als anesthesioloog
was Piet Admiraal een overtuigd voorvechter
van euthanasie. Hij droeg zijn standpunt
niet alleen uit in woorden, ook in daden.
Ruim honderd keer paste hij euthanasie toe.
Admiraal was erelid van de NVVE en overleed
30 november op 84-jarige leeftijd.

P

iet Admiraal opereerde in
alle openheid. Hij heeft
er nooit een geheim van
gemaakt dat hij al in 1969 voor de
eerste keer euthanasie toepaste. Een
diep gevoeld medeleven met de lijdende mens in diens laatste, moeilijke
levensfase vormde voor hem het doorslaggevende motief gehoor te geven
aan met overtuiging uitgesproken
euthanasieverzoeken.
Typerend was dat hij geduldig kon
uitleggen dat hij nooit met ‘een
patiënt’ te maken had, maar met ‘een
zieke medemens’. Al heel vroeg in zijn
loopbaan huldigde hij het standpunt
dat het verlenen van stervenshulp aan
die zieke medemens ethisch aanvaardbaar en verdedigbaar was. ‘Elke
zieke medemens heeft het recht zijn
eigen, goede dood te sterven,’ vatte
hij zijn vooruitstrevende denkbeelden
jaren geleden in een interview kernachtig samen. Daarmee liep hij, zeker
gedurende de jaren zeventig toen de

euthanasiediscussie in volle hevigheid
losbarstte, samen met de meer activistische voorstanders ver op de politieke
en medische troepen vooruit.
Vanaf het begin huldigde Admiraal
transparantie. Begin jaren tachtig
maakte hij een einde aan het leven
van een ms-patiënte die ondraaglijk
leed en maar één ding wilde: dood.
De anesthesioloog sprak meerdere
keren met de vrouw, haar behandelaars, familieleden en deskundigen.
Hij aarzelde niet de inspecteur van de
volksgezondheid en de gemeentelijk
lijkschouwer te informeren vóórdat hij
haar leven beëindigde. Hij belandde
voor de Haagse rechtbank die hem
vrijsprak.
Onvermoeibaar droeg hij zijn standpunten uit in binnen- en buitenland,
in lezingen en in interviews. Naast het
erelidmaatschap van de nvve kreeg
hij veel Nederlandse en internationale
onderscheidingen en ereprijzen. Bij
zijn pensionering in 1994 werd hij
officier in de orde van Oranje Nassau
en erelid van de medische staf van het
Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft
waar hij lang werkte. Daarnaast was
hij erelid van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie.
Even onvermoeibaar waren decennialang, tot ver na zijn pensionering, zijn
inspanningen om binnen de werel-

den van artsen en farmacologen zijn
ideeën en kennis over pijnbestrijding,
palliatieve zorg en euthanasie – de
drie terreinen waarop hij bij uitstek
deskundig was – uit te dragen. In
de beginjaren klungelden heel wat
artsen met de beste bedoelingen heel
wat af met heel wat middelen om
heel wat patiënten aan de beloofde
zachte dood te helpen. Als die uitbleef,
klopten zij, niet zelden in paniek, aan
bij Admiraal om advies en steun. Die
verschafte hij ruimhartig.
Kennisoverdracht streefde hij vanaf
de beginjaren eveneens na in de vele
publicaties die hij aan zijn ideeën over
de zachte dood wijdde. Onder de kop
‘Techniek van de euthanasie’, die niets
aan duidelijkheid te wensen overliet,
leverde hij in 1977 een bijdrage aan
het boek Euthanasie (de Nederlandse
Bibliotheek der Geneeskunde). Daarin
besprak hij helder en onomwonden
middelen, doseringen, toedieningswijzen en tijdsduur tot de dood. De
middelen noemde hij met naam en
toenaam.
Zeven jaar later schreef hij een boek
over de medische technieken van
zorgvuldige levensbeëindiging. Hij
speelde een toonaangevende rol in
de discussies die uitmondden in de
euthanasiewet. Tot vlak voor zijn
dood leverde hij een bijdrage aan de
discussie over de nieuwe richtlijn
euthanasie. Z

‘Haar blik veranderde van ondragelijke pijn in rust’
Moeder

het de eerste keer. Hij had het er

Verjaardag

Muzieklijst

‘Ik was dertig toen ik mijn

moeilijk mee, zijn handen trilden

‘Elk jaar, op mijn verjaardag,

‘De muzieklijst voor mijn uitvaart

wilsverklaring opstelde,

en na afloop zat hij met tranen

maak ik een afspraak met mijn

werk ik elk jaar bij. Er staan

een paar maanden na het

in zijn ogen.’

huisarts en vertel ik haar dat

twintig nummers op waar ze uit

ik er nog steeds hetzelfde over

kunnen kiezen. Twee nummers

overlijden van mijn moeder.
Zij had alvleesklierkanker met

Mijn wilsverklaring

denk. Dan zet ik ook opnieuw

móéten: Dat ik je mis van Maaike

uitzaaiingen in de botten. Een

‘Als ik dement word of als ik drie

mijn handtekening onder mijn

Ouboter en She flies on strange

pijnlijk ziekbed; de pijn brak

maanden in coma lig, wil ik dat

wilsverklaring, met de datum

wings van Golden Earring.

door de morfine heen. Haar

mijn leven wordt beëindigd. En

erbij, zodat die actueel is.’

De lange versie, van veertien

huisarts gaf haar euthanasie. Ik

ik wil niet gereanimeerd worden.

hield haar hand beet en zag haar

Ik heb een uitvaartonderneming

Mijn uitvaart

blik in korte tijd veranderen van

en ik voer nogal eens gesprekken

(lachend) ‘Ik heb zelfs de urn al.

Wilt u uw overwegingen en

ondraaglijke pijn in rust, vrede.

met mensen die terminaal zijn.

In de vorm van een olifant, ik

keuzes rond het levenseinde

Dat maakte grote indruk op me.

Dan hoor ik na afloop vaak

spaar olifanten. Ik hoef alleen

met ons delen, ook als u nog

Op dat moment wist ik dat ik het

van de familie hoeveel pijn zij

nog maar dood te gaan en

geen wilsverklaring hebt? Stuur

ook zo wilde.’

hebben geleden. Dat gaat mij

gecremeerd te worden en dan

dan een mail met uw naam en

minuten.’ Z

echt niet gebeuren. Als de pil van

kan ik er zo in. Hij heeft dikke

telefoonnummer naar:

De huisarts

Drion er morgen komt, ligt-ie

billen en een grote mond, net

rubriek@nvve.nl. Leg in het kort

‘Euthanasie was zo’n twintig jaar

overmorgen bij mij in de kast.’

als ik.’

uit waarom u uw verhaal graag

geleden niet gewoon, de wet was
er nog niet. Voor de huisarts was

wilt vertellen.
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Albert Heringa
De laatste wens van
Moek

Isa Hoes
Toen ik je zag. Mijn
leven met Antonie

Rita Spijker
Rauwe dagen

Frans Pointl
De laatste kamer

Doeke Post

–

–

Met het oog op het einde

–

–
Uitgeverij De Brouwerij
€ 19,95 (incl. dvd)

–
Uitgeverij Artemis & co
€ 19,90

Uitgeverij Marmer

Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar

–

€ 14,95

€ 17,50

Uitgeverij Meinema

Haar zelfgekozen dood in 2010
gaf Marie van den Borgh, ofwel
‘Moek’, haar bekendheid. Maar
Moek blijkt in meer opzichten
dan de manier waarop zij
afscheid van het leven nam,
een bijzondere vrouw. Albert
Heringa, die zijn moeder hielp
te sterven, portretteert haar als
een lieve moeder, maar ook
als een vrouw met een grote
eigenheid. Ze was intelligent,
modern en had weinig talent
voor onderdanigheid.
Behalve dat het boek een
boeiende terugblik op het leven
van Moek bevat, beschrijft
Heringa ook wat de gevolgen
van zijn – voor de wet
ongeoorloofde – daad voor hem
en zijn familie waren en hij vond
daar een knappe vorm voor.
Het is een persoonlijk boek
geworden, veelzijdig ook,
want behalve een interessante
familiegeschiedenis is het een
strijdvaardig verslag van de
nasleep van haar dood. Soms
besef je pas iets gemist te
hebben als het er ís. Dit portret
is dat. En dan is het ook nog
eens zo goed geschreven. Z

De haard brandt, de rozen
geuren, het gezin hangt knus
met elkaar op de bank en op het
eind van de avond mag vader
vredig sterven. ‘Antonie is samen
met de drie mensen van wie hij
zielsveel houdt en die hij achter
gaat laten omdat het niet anders
kan. Omdat zijn leven hem te
veel is.’ Actrice Isa Hoes eindigt
het voorwoord waarin deze
scène wordt beschreven met:
‘Ik zou willen dat het zo was
gegaan. Maar zo ging het niet.’
Haar man, Antonie Kamerling,
die ze ontmoette op de set van
Goede tijden, slechte tijden, met
wie ze achttien jaar samen was
en met wie ze twee kinderen
heeft, maakte in 2010 een einde
aan zijn leven. Het boek gaat
over hoe hun grote liefde ten
prooi valt aan zijn depressies die
uiteindelijk tot zijn dood
leiden. Z

Vanaf de dag dat haar moeder
na een val in coma raakt, staat
het leven van Rita Spijker in
het teken van haar ouders.
Hield ze eerder bewust
afstand, de omstandigheden
dwingen haar tot contact met
haar vader. Moeder sterft na
een paar dagen, vader wordt
opgenomen. Op zijn 90ste
verjaardag roept hij: ‘Ik wil
dood. Waarom laten jullie me
niet gaan, ik heb zo’n pijn.’ Tot
haar eigen verbazing wekt ‘wat
nu zijn lichaam is, zachtheid
op’, schrijft Spijker in deze
‘autobiografische roman’. Die
benaming is een groot woord.
Er is nauwelijks sprake van
vorm en veel diepgang krijgt het
verhaal niet. Maar het gevoel
van opluchting als vader sterft
‘omdat lijden voorbij is’, zal
voor velen net zo herkenbaar
zijn als de spijt ‘om wat er niet
was’. Z

Uitgeverij Atlas Contact
€ 21,95
Na jaren op Kreta te hebben
gewoond, keert Martina
Rosenberg (1963) in 2000
met man en kind terug naar
Duitsland. Daar betrekt het gezin
een verdieping in het ouderlijk
huis. Waarom zou een ‘meergeneratiehuis’ hier niet net zo
goed werken als in Griekenland,
denkt de schrijfster optimistisch.
Beleven ze de eerste vier jaar
plezier aan elkaars nabijheid, als
moeder begint te dementeren
en vader door een beroerte
spraakproblemen krijgt en
depressief wordt, is dat
afgelopen. Omdat Martina’s
man veel weg is, staat ze er vaak
alleen voor. ‘Beneden ben ik
bezig met mijn ouders, op de
eerste verdieping ben ik moeder,
en op de zolder werk ik voor de
zaak.’
Als ze zich genoodzaakt ziet
thuiszorg in te schakelen om
moeder te komen wassen, zegt
deze ‘enorm teleurgesteld’ te
zijn in haar dochter terwijl vader
klaagt dat ‘niemand aandacht
voor hem heeft’ omdat ‘mama
altijd belangrijker is’.

Van hartelijke, intelligente
mensen zijn de ouders
verworden tot een ruziënd stel,
dat Martina verwijten maakt.
De bureaucratische rompslomp
met verzekeringen en overheid,
de vele doktersbezoeken en een
puberende dochter worden haar
te veel. Om gezin en huwelijk te
redden laten ze, iets verderop
in het dorp, een eigen huis
bouwen. Een groot schuldgevoel
knaagt aan Rosenberg. Ze wilde
een goede dochter zijn, maar
het idee al die negen jaren te
hebben gefaald, overheerst en
het sterven van haar moeder in
2010 komt als een verlossing.
De dood van vader volgt negen
maanden later.
Martina Rosenberg koos voor
de provocerende titel omdat
ze ‘wilde afrekenen met de
mythe dat het zo verrijkend
is om je ouders tot hun dood
te verzorgen’. Dat het boek in
Duitsland flink wat stof deed
opwaaien was voorspelbaar,
maar de schrijfster kreeg ook
veel bijval. Z

in beeld

Marijke Hilhorst

Martina Rosenberg
Moeder, wanneer ga je
nu eens dood

(onder redactie van)

€ 14,95
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Heeft de schrijver, bekend
geworden met De kip die over
de soep vloog, al niet veel
geluk gekend in het leven, in
2008 krijgt hij ook nog een
auto-immuunziekte die hem
veroordeelt tot een rolstoel.
Sindsdien bewoont hij een klein
vertrek in het Amsterdamse
Sarphatihuis waar hij drie
belangrijke dingen kwijtraakt:
‘mijn status, mijn ijdelheid en
mijn waardigheid’. Elke avond
voor het slapen hoopt hij weg te
schuiven in de eeuwigheid. Tot
veel meer dan denken en – met
moeite – schrijven is hij niet in
staat. Toch leverde dat nog wel
deze bundel soms bittere, vaak
vreemde maar altijd prachtig
geschreven verhalen op. Het zal
zijn laatste boek zijn. De tekst
voor zijn grafsteen is al klaar:
‘Van mensen eindelijk verlost.’
Z

Met het oog op het einde,
onder redactie van emeritus
hoogleraar sociale geneeskunde
Doeke Post, wil informatie
geven over zaken die rond
het levenseinde aan de orde
komen. De belangrijkste
boodschap is ‘dat mensen er
goed aan doen zelf de regie te
houden’. Wie zich realiseert dat
tegenwoordig meer dan de helft
van alle sterfgevallen gepaard
gaat met een of andere vorm
van medisch ingrijpen, begrijpt
dat het van groot belang is
daar van tevoren over na te
denken. Toch behoort slechts
18 procent van de ouderen tot
de proactieven, volgens Wout
Huizing, stafmedewerker bij
een christelijke vereniging
van zorgaanbieders. Zij
hebben al vroeg van alles
geregeld: ‘donorcodicil,
testament, wensenboekje,
uitvaartverzekering,
euthanasieverklaring,
niet-behandel en nietreanimerenverklaring’.

Voor 15 procent van de ouderen
is praten over de dood nog
een taboe. En de rest denkt
‘dat het wel goed komt’.
Huizing meent, net als theologe
Madeleine Timmerman, dat een
cultuuromslag hard nodig is.
‘Het ideaalbeeld van de senior
die levenslustig, actief, gezond
en mobiel tot de laatste snik
rationele controle over de eigen
levensvoering behoudt, geldt
slechts voor een kleine groep
geluksvogels.’
Dementie bijvoorbeeld maakt
een rigoureus einde aan vitaal
oud worden. En dan?
Gijsbert van Loenen, adjuncthoofdredacteur van Trouw,
onderzoekt de schaduwkanten
van euthanasie en laat zich
kritisch uit over de
‘bevoogdende’, soms zelfs
‘propagandistische’ houding
van de nvve. Kennis nemen
van tegengeluiden scherpt de
geest. Z

diensten
WILSVERKLARINGEN
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LEDENOVERLEG NVVE

zelf niet meer kunt beslissen, kunt

een vrijwillige medewerker van de

u schriftelijk iemand aanwijzen die

Gevolmachtigdendienst als zodanig

Wilsverklaringen De NVVE geeft

namens u optreedt.

optreedt.

mr. dr. M.F. Andriessen

verschillende wilsverklaringen uit

Niet-reanimerenpenning De penning

Presentatiedienst De Presentatie

(voorzitter)

Datum zaterdag 3 mei 2014

waarmee u uw wensen omtrent uw

is een beperkt behandelverbod

dienst van de NVVE verzorgt door

mr. A.V. van Nierop

Locatie De Eenhoorn, Barchman

9 Bestuursverkiezing

levenseinde kenbaar kunt maken.

waarmee u laat weten te allen tijde

het hele land lezingen, presentaties

(secretaris)

Wuytierslaan 2, Amersfoort

10	Voorstel tot herbenoeming leden

Kosten: € 10

niet gereanimeerd te willen worden.

en gastlessen over keuzes rond het

prof. dr. H. Schreuder

Aanvang 11.00 uur

Euthanasieverzoek Hierin omschrijft

Kosten: € 37,50

levenseinde. Ze kunnen worden

(penningmeester)

aangepast aan de wens van de

dr. D.J.B. Ringoir

Programma en agenda

ontvangende organisatie. De

(auditcommissie)

10.30 uur

Presentatiedienst staat ook met de

drs. C.M.J.C. Pauw-van Doormalen

registratie en ontvangst

u onder welke omstandigheden u zou
willen dat de arts euthanasie toepast.

DIENSTEN

Aan het euthanasieverzoek is de

op basis van:

REGIOBIJEENKOMSTEN
VOORJAAR 2014

a Jaarplan 2014
b Begroting 2014

Datum donderdag 20 maart 2014

c Beleggingsbeleid

Locatie kantoor NVVE,

Tijdens regiobijeenkomsten kunnen

Leidsegracht 103, Amsterdam

nvve-leden en introducés vragen

Aanvang 19.30 uur

stellen en informatie inwinnen.

van de Commissie van Beroep,

De bijeenkomsten duren van 14.00

zoals bedoeld in artikel 18 van

Volgens het Huishoudelijk

tot 17.30 uur. Meer informatie is te

de statuten

Reglement hebben NVVE-leden de

vinden op nvve.nl/agenda.

11 Sluiting alv

gelegenheid om voorafgaand aan
de Algemene Ledenvergadering

-	
dinsdag 18 februari: Slothotel

aanvulling ‘dementie’ toegevoegd.

Ledenondersteuningsdienst Leden

NVVE-stand op beurzen, events en

drs. A.H.B.M. van den Wildenberg

11.00 uur

12.30 - 13.30 uur

tijdens het Ledenoverleg met

Behandelverbod Wanneer u uw wil

van de NVVE kunnen in een persoonlijk

symposia. Deze stand kan op verzoek

dr. ir. R.D. Woittiez

opening alv door nvve-voorzitter

lunch

elkaar van gedachten te wisselen

-	
dinsdag 11 maart: Theater Hotel

niet meer kenbaar kunt maken, gelden

contact informatie en ondersteuning

van derden ook op locatie worden

mr. dr. Margo Andriessen

14.00 – 16.00 uur

over beleidsstukken van de alv,

Almelo, Schouwburgplein 1,

de in deze verklaring opgenomen

krijgen bij vragen en problemen rond

ingericht. Info: Karina Scheirlinck,

Daarna behandeling van de volgende

middagprogramma:

waaronder het jaarplan en de

wensen ten aanzien van wel of niet

het vrijwillig levenseinde.

(020) 530 49 77, k.scheirlinck@nvve.nl.

agendapunten:

- film Moeders springen niet van

begroting. Het doel is bovenal om

behandelen. Aan het behandelverbod

Gevolmachtigdendienst Voor leden die

Vergoeding in overleg.

is de aanvulling ‘voltooid leven’

in eigen kring geen gevolmachtigde

toegevoegd.

kunnen vinden, bestaat (onder

2	Verslag van de alv van 27-04-2013

Vathorst (hoogleraar kwaliteit

Volmacht Voor situaties waarin u

voorwaarden) de mogelijkheid dat

3 Beleggingsbeleid

van de laatste levensfase en van

4 Jaarverslag 2013

sterven)

Directeur NVVE
dr. P.M. de Jong

1	Ingekomen stukken en
mededelingen

5	Financieel verslag en jaarrekening
2013

flats van Elena Lindemans
- presentatie dr. Suzanne van de

Igesz, Markt 22, 1741 BS Schagen

7607 AE Almelo
-	
dinsdag 8 april: Brinkhotel

uw ideeën over de voornemens van

Zuidlaren, Brink Oostzijde 6,

het bestuur te toetsen aan die van

9470 AC Zuidlaren

andere nvve-leden.

-	
dinsdag 13 mei: Hotel Goes,
Anthony Fokkerstraat 100,

Desgewenst is er ruimte en tijd om

16.00 uur

gezamenlijk amendementen op die

afsluiting met hapje en drankje

voorstellen te formuleren.

4462 ET Goes

6	Voorstel tot decharge van het
bestuur

vacatures
Vrijwilligers gevraagd voor Telefoondienst

Gezocht: bestuursleden NVVE m/v

De nvve is regelmatig op zoek naar vrijwilligers voor diverse

In het bestuur van de nvve zijn twee bestuurszetels vacant.

werkzaamheden. Op dit moment zijn er vacatures voor de

Van de kandidaten wordt verwacht dat zij beschikken over:

Telefoondienst in de regio Amsterdam. Wij zoeken vrijwilligers

• vakinhoudelijke kennis op het gebied van beleid en

die twee dagdelen per week (met name op donderdag- en

onderzoek of vakinhoudelijke juridische deskundigheid;

vrijdagmiddag) op het verenigingsbureau in Amsterdam de

• basiskennis van financiën;

telefoon kunnen beantwoorden. Van kandidaten vragen

• basiskennis van het zelfgewilde levenseinde en de wettelijke

we levenservaring, goede contactuele eigenschappen en

kaders;

taalbeheersing en administratieve ervaring. Wij bieden

• affiniteit met de nvve-doelstellingen;

een ruime inwerkperiode, training en begeleiding,

• zicht op de maatschappelijke ontwikkelingen hieromtrent;

deskundigheidsbevordering en reis- en onkostenvergoeding.

• bestuurlijke ervaring;
• een relevant netwerk.

Voor meer informatie: Hans Maliepaard, coördinator
Telefoondienst, (020) 530 49 73. Sollicitatie met cv en motivatie

Van bestuursleden wordt gevraagd per jaar (doorgaans) acht

aan: h.maliepaard@nvve.nl of naar nvve,

vergaderingen in Amsterdam bij te wonen en deel te nemen

t.a.v. H. Maliepaard, Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam.

aan door (of in samenwerking met) nvve georganiseerde
symposia, congressen. Geen financiële vergoeding. Reiskosten

Actuele vacatures zijn te vinden op: www.nvve.nl/vacatures.

worden vergoed. Benoeming geschiedt voor ten minste vier jaar

Open sollicitaties (cv en motivatie) zijn altijd welkom.

en zal plaatsvinden tijdens de Algemene Ledenvergadering op

Stuur deze naar: lod@nvve.nl. Z

3 mei 2014.
Meer informatie bij directeur Petra de Jong, (020) 531 59 16,
p.dejong@nvve.nl, of voorzitter Margo Andriessen, 06 54 75 00
39, margo@margoandriessen.nl. Iemand aanbevelen kan ook:
via Kitty de Ruig, k.deruig@nvve.nl. Z

U kunt zich voor de alv aanmelden

U kunt zich aanmelden met de

7 Meerjarenbeleidplan 2014 - 2018

met de antwoordkaart in deze

antwoordkaart in deze Relevant of via

8	Beleid en begroting 2014

Relevant of via info@nvve.nl.

info@nvve.nl.

Verzekeraars vergoeden Levenseindekliniek dankzij actie
De brievenactie van de nvve en de Levens
eindekliniek eind vorig jaar is een groot
succes geworden. Alle zorgverzekeraars
vergoeden nu de kosten van de Levens
eindekliniek of tonen bereidheid dat te doen.
Bij de Relevant van oktober zat een
oproep van nvve-directeur Petra de Jong
en Levenseindekliniek-directeur Steven
Pleiter om een bijgesloten voorbeeldbrief
naar de zorgverzekeraars te sturen. Daarin
werd aangedrongen op vergoeding van de
Levenseindekliniek. Hoewel er ook kritiek
was op de inhoud van de brief, vooral op de
‘dreiging’ om over te stappen naar een andere
verzekeraar, gaven vele duizenden nvve-leden
aan de oproep gehoor.
De meeste verzekeraars besloten daarop
met de Levenseindekliniek overeenkomsten
af te sluiten over vergoeding. Anderen
vergoeden zonder overeenkomst. Met
Achmea, de grootste zorgverzekeraar, lopen
de besprekingen nog. Dat gebeurt in zo’n
Relevant | januari 2014

positieve sfeer dat ook die gesprekken
waarschijnlijk tot vergoeding zullen leiden,
meldt de Levenseindekliniek.
Directeur Pleiter is opgetogen over het resultaat van de actie. ‘Wij zijn de laatste strohalm
voor mensen die bij hun eigen arts vergeefs
om euthanasie vragen. We zijn blij dat de
verzekeraars nu ook het belang van ons werk
inzien en daaraan willen meebetalen.’

Congres De Levenseindekliniek houdt op 20

maart een congres over haar toenemende
betekenis als expertisecentrum. Steeds vaker
vragen artsen die worstelen met twijfels en
onzekerheden rond de euthanasiepraktijk, de
Levenseindekliniek om advies en bijstand. De
Levenseindekliniek ontwikkelt oplossingen
om in die behoefte te voorzien, zoals de inzet
van euthanasieconsulenten, begeleiding in de
vorm van ‘buddy’s’ en nascholing.
Centraal op het congres staat wat de kliniek
kan bieden op het gebied van ondersteuning

en kennisontwikkeling, met name bij
euthanasieverzoeken die door artsen als
‘moeilijk’ worden ervaren. Die zijn over het
algemeen afkomstig van mensen op wie
de Levenseindekliniek zich vooral richt:
dementen, psychiatrisch patiënten en
mensen met een voltooid leven.
Op het congres vertellen artsen van de
Levenseindekliniek waar zij tegenaan lopen:
scen-artsen die soms ook niet weten hoe ze
verzoeken van die groepen moeten beoordelen, of psychiaters die geen second opinion
willen geven na het oordeel van een collega.
Het congres is bedoeld voor mensen uit de
medische beroepsgroep, maar nadrukkelijk
ook voor geïnteresseerde leken, zoals
nvve-leden. Plaats van handeling is
het congrescentrum in Domus Medica,
Mercatorlaan 1200 in Utrecht. Z
Meer informatie over programma, sprekers en
deelname: levenseindekliniek.nl.

foto maurits giesen
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Milonga del Angel

In de buik van deze nacht
schuren we de vloeren glad
waaien gaan we, lopen!
dwars door onze as en jij
loopt door me heen en houdt me vast
uit het paarszwarte, uit het zwartblauwe
uit de balg op de oude knieën van de
muzikant wordt dit patroon geblazen
in het terugkijken in het spijt verzwijgen
in het neigen, wijken, terug willen krijgen
van handen, geuren, landen
met buiken zacht op zacht
zullen we waaien, lopen
dwars door de as van de nacht
en jij gaat over zeeën, door me heen
jij houdt me vast
(Uit de bundel Anders Komen de Wolven
Florence Tonk, Nieuw Amsterdam Uitgevers, 2006)

(naar Piazzolla)

