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werd overgenomen. In de galerij van bouwers aan de euthanasieregeling verdient hij een ereplaats.

22 Hoe ver reikt de wet?
‘Het is teleurstellend dat de euthanasieverklaring niet werkt in
de gevallen waar die juist voor bedoeld is: als de patiënt zelf
niet meer kan aangeven wat zijn wensen omtrent zijn levenseinde zijn.’ Juriste Esther Pans over haar onderzoek naar de grondslagen van de euthanasiewet.
Foto voorpagina Vanaf 2 december prijkt het nieuwe logo van de NVVE, tezamen met driehonderd
andere (reclame)boodschappen, op de gevel van het Sandberg Instituut langs de A10 in Amsterdam.
“Artvertising” is een project bedacht door student Teun Castelein die met het ontwerp de grenzen
tussen commercie en kunst wil verleggen.
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De Tweede Kamerverkiezingen van 22 november lieten zien wat
zich al enkele jaren aftekent: een verscherping van tegenstellingen. De spectaculaire winst van de Socialistische Partij (SP) geeft
aan dat een deel van de bevolking het beleid van Balkenende zat
is en radicale verandering wil. De winst van de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders en het geringe verlies van het CDA laat
zien dat een ander deel tevreden is met het strak trekken van de
teugels of deze nog strakker wil aantrekken.
Ondertussen is de formatie gaande. De enige uitslag die de verkiezingen echt recht zou doen, een combinatie van CDA, PvdA en
SP, is van de baan. Het CDA heeft daar nooit trek in gehad. Zij wil
met de ChristenUnie verder en lijkt deze combinatie met de PvdA
nu te willen afdwingen. Als deze combinatie lukt, dan valt wat betreft het normen- en waardenbeleid het ergste te vrezen. ChristenUnie voorman Rouvoet is populair, maar in ethische kwesties
gewoonweg oerconservatief, net als Balkenende. En laat niemand zich enige illusie maken: de normen- en waardenagenda
van de christelijke partijen is rijk gevuld. Natuurlijk staat euthanasie daar op. Rouwvoet zegt dat de euthanasiewet zo blijft, maar
dat hij wel ‘verbeteringen’ wil in de zin van strenge controle én
pijnbestrijding in de plaats van euthanasie. Uitholling van verworven rechten dus en het opleggen van eigen normen aan andersdenkenden. Het CDA zal op dit punt ongetwijfeld “toegeven”.
Overigens zou een combinatie met de SP ook weinig soelaas bieden: op het gebied van euthanasie heeft de SP ook een historie
van grote terughoudendheid. Met andere woorden: met geen
enkele combinatie is er een meerderheid te behalen die de verworven rechten veilig zal stellen. Dat is reden tot veel zorg, temeer daar het vanaf de invoering van de euthanasiewet al zo is
dat de ruimte die de wet biedt niet wordt benut, waardoor mensen in de kou blijven staan. Aan die situatie zal zeker niets verbeteren, integendeel: met de overheersende rol van christelijke
partijen ligt inperking van de wet veel meer in het verschiet. De
NVVE zal zich meer dan ooit moeten inspannen om wat bereikt is
overeind te houden. En die praktijk is nog te mager. In dit nummer schetst juriste Esther Pans de reikwijdte van de wet, waar
zonder twijfel meer in past dan nu gebeurt.
Een pijnlijke illustratie van het tekort van de praktijk vormde het
symposium dat de NVVE op 1 december organiseerde over hulp
bij zelfdoding. Bijzondere aandacht was er voor deze hulp in de
psychiatrie. Die praktijk is onthutsend: 44 procent van de psychiaters acht hulp bij zelfdoding bij een psychiatrische ziekte
denkbaar, maar niemand verleent deze hulp. En ondertussen
slaat een onverminderd hoog aantal psychiatrische patiënten de
hand op een harde manier aan zichzelf. En de psychiatrische
hulpverlening draait het hoofd om. Sluit contracten af dat iemand
tijdens zijn behandeling geen suïcide mag plegen, en meer van dit
soort averechts werkende maatregelen. De praktijk van hulp bij
zelfdoding voor psychiatrische patiënten lijkt verder weg dan ooit.
Het kan en moet anders. In dit nummer staat een aanzet.
En nu? is dan de vraag. Welnu, van de politiek mag voorlopig niets
worden verwacht. De NVVE zal zelf het initiatief moeten nemen.
De praktijk op scherp moeten zetten en onder de bevolking een
draagvlak moeten creëren voor gerechtvaardigde stervenshulp.
Een breed draagvlak kan de praktijk en de politiek tot beweging
dwingen. ■
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INTERVIEW

‘LEVEN EN DOOD IS
EEN DANKBAAR ONDERWERP’
Tien jaar geleden tekende Peter de Wit zijn eerste cartoon voor Relevant. Aanleiding om hem te vragen als
cartoonist (of plaatjesmaker zoals hij zichzelf liever noemt) was een stripverhaal van Sigmund in de Volkskrant waarin hij de NVVE op de korrel nam. Zijn cartoons werden door je jaren heen door NVVE-leden vaak
geprezen, maar soms ook verguisd. ‘Ik kan me voorstellen dat mijn plaatjes soms hard aan kunnen komen.
Maar je moet begrijpen dat het het echte leven niet is.’
Tekenaar Peter de Wit (48) is in elk opzicht het tegengestelde van zijn creatie Sigmund: bijna twee meter
lang, slank en zachtmoedig. Zeker niet iemand die
tegen een hulpvrager die een einde aan zijn leven wil
maken, zou zeggen: “Oké ga je gang” of “Ik kan u niet
helpen, ik zit zonder kogels.” Sigmund, de eenogige
psychiater die zes dagen per week in de Volkskrant
wrange en cynische commentaren levert op de wereld
om hem heen, krijgt het daarentegen zonder gêne
over zijn lippen.
‘Euthanasie? Daar heb ik helemaal niets mee,’ laat
De Wit weten als we in de Amsterdamse studio zijn
waar hij werkt. ‘Maar ik ben ook nog steeds niet overgestapt naar een goedkoper ziekenfonds, ik heb geen
uitvaartverzekering en geen donorcodicil. Terwijl ik me
wel kan voorstellen (behalve bij die uitvaartverzekering
dan, zonde van je geld) dat ik dit eigenlijk zou moeten
regelen. Maar het is zo’n heisa.’
Toch tekent hij al tien jaar, schijnbaar met het grootste
gemak, cartoons voor Relevant en is euthanasie en
(hulp bij) zelfdoding ook in de praktijk van psychiater
Sigmund een regelmatig terugkerend onderwerp. Niet

december 2000

Door Marleen Peters

zo gek toch om dan te denken dat het een onderwerp
is dat hem bezig houdt. ‘Ik teken over onderwerpen
die in de maatschappij leven. Ik haal mijn ideeën uit
bladen als Santé, de Viva of Elle, uit de actualiteit en
onderzoekjes waarover geschreven wordt in de krant.
Uit het gewone dagelijks leven dus. Ik spot trends.
En als euthanasie in het nieuws is dan teken ik daarover.’
Toch zei hij tien jaar geleden “ja” tegen de vraag om
voor Relevant te gaan tekenen. ‘Het is gewoon een
klus erbij, zoiets gaat via mijn girorekening’, zegt hij
met een schuldige blik. ‘Nee, veel opdrachten wijs ik
af, maar dit past gewoon bij mij. Leven en dood is een
dankbaar onderwerp voor een striptekenaar.’
Eerste ingeving
Niet alle Relevant-lezers waren door de jaren heen altijd even blij met De Wits cartoons. Sommigen zeiden
zelf hun lidmaatschap van de NVVE op omdat ze zich
stoorden aan de inhoud van de tekeningen. ‘Dat is
voor het eerst dat ik dat hoor! Waarom wist ik dat
niet?’ Maar hij herkent het wel. Hoewel begin 2000
de lezers van de Volkskrant Sigmund kozen tot de
meest gelezen en hoogst gewaardeerde rubriek zeggen ook met enige regelmaat Volkskrant-lezers hun
abonnement om die reden op. ‘Hoofdredacteur Pieter
Broertjes belt dan persoonlijk op en probeert hen over
te halen abonnee te blijven. Maar ik begrijp het wel.
Als je net zelf in een situatie zit die in een cartoon
wordt beschreven dan kan zo’n plaatje hard aankomen. Ik kreeg tijdens het NVVE-symposium in december naar aanleiding van een strip over zelfdoding een
erg boze reactie van een mevrouw waarvan de dochter zelf een einde aan haar leven had gemaakt. Mensen ervaren mijn tekeningen vaak alsof ik ze voor hen
persoonlijk heb gemaakt. Alsof de Relevant-lezer op
dat moment zelf bij de dokter komt die tegen haar
zegt: “Wil je dood? Oké dan heb je hier een plastic
zak.” Maar ik wil niet dat de lezers van mijn strips
of cartoons gaan huilen of er ongelukkig van worden,
natuurlijk wil ik liever dat ze van hun stoel rollen van
het lachen.’
Over de inhoud van de strips of cartoons gaat De
Wit niet in discussie met zijn opdrachtgever. ‘Nee, je
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net zestig zijn ze geworden. Het onderwerp euthanasie
kwam nooit ter sprake. ‘Mijn vader is gelukkig wat ouder geworden, maar ook hij kreeg kanker. In de zomer
van 1988 werd hij tijdens een vakantie in Joegoslavië
ziek. Negen november is hij overleden. Er was dus,
net als bij zijn familieleden, geen sprake van een lange lijdensweg. Als je zo snel nadat je ziek wordt dood
gaat, heb je alle tijd nodig om je te realiseren dat je
dood gaat en om nog snel je zaken te regelen, dan
speelt euthanasie niet. Ik kan me voorstellen dat wanneer iemand in je omgeving een lange lijdensweg
moet gaan, je voor jezelf iets wilt regelen. Maar bij mij
speelt dat dus niet.’

neemt hem of je neemt hem niet. Als een opdrachtgever zich gaat bemoeien met mijn werk of als je snel
water bij de wijn gaat doen, krijg je altijd een slap aftreksel van wat je wilde. De eerste ingeving is meestal de beste. Zolang mensen maar begrijpen dat het
het echte leven niet is.’
Opgegroeid in de polder
In zijn eigen omgeving heeft Peter de Wit nooit te maken gehad met euthanasie of hulp bij zelfdoding. ‘Ik
ben als zoon van een veehouder opgegroeid in de polder. Daar hoorde je regelmatig van tuinders en boeren
die zich ophingen, verdronken in de sloot of voor de
trein sprongen. Ik kon me er niets bij voorstellen en
er werd verder niet over gepraat.’
Van zijn vaders kant is iedereen overleden, veel van
zijn ooms a op jonge leeftijd aan kanker. Eind vijftig,

april 2000
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Lichtpuntje
Tijdens het symposium over hulp bij zelfdoding dat de
NVVE afgelopen december voor professionals organiseerde, was De Wit aanwezig om zijn stripboeken te
signeren. Maar ook de discussies volgde hij. ‘Ik vond
het een heel indrukwekkende bijeenkomst. Vooral de
middagsessie waarin de twee psychologen van de
NVVE een rollenspel speelden. De een speelde een
patiënt die een einde aan zijn leven wilde maken en
de ander de hulpverlener. De bijna zakelijke manier
waarop met het onderwerp werd omgegaan vond ik
heel confronterend. Maar de meeste indruk maakten
de twee medewerkers van Het Klaverblad, samen
goed voor tachtig jaar therapie en tientallen zelfdodingspogingen. Zij hebben nu bezinningshuizen opgezet voor mensen met een doodswens. Wat me vooral
bijgebleven is dat ze zeiden: niemand heeft een
doodsverlangen, het is meer dat je het leven dat je
leidt niet wilt leiden. Wat zij doen is praten, praten,
praten en veel geduld hebben. Zij hebben zelf weer
een levensdoel gevonden in Het Klaverblad en de
mensen die daar wonen zien soms weer een lichtpuntje. Geweldig is dat. Iedereen wil zo lang mogelijk
met de vingertoppen aan het leven blijven hangen.
Sigmund pakt in zo’n geval een pistool, maar dat is
het werkelijke leven niet, dat is humor.’

januari 1998

Rob Jonquière, directeur NVVE

COMMENTAAR

ZORGEN?

Te afstandelijk
Inmiddels heeft De Wit als schepper van Sigmund
een aardige autoriteit opgebouwd op psychiatrisch
gebied. ‘Laatst signeerde ik mijn boeken tijdens een
bijeenkomst van psychologen in hotel Krasnapolsky in
Amsterdam. Dan komen er geheid mensen op me af
met de vraag of ik psychologie heb gestudeerd. Maar
ik lees niet eens de bladen over psychologie.’ Over
de psychiatrie in het algemeen heeft hij gemengde
gevoelens. ‘Ik vind het geweldig dat er psychiaters
zijn voor mensen met bijvoorbeeld een depressie.
Maar een keer in de twee weken een sessie van een
uurtje lijkt me niet bevredigend. Die arm om je heen,
dat warme gevoel krijg je dan niet. Maar nu generaliseer ik misschien wel en dat wil ik ook niet op mijn
geweten hebben.’
Hoewel De Wit zegt niets met het onderwerp euthanasie te hebben, moet hij toegeven dat het interview
hem wel aan het denken zet. ‘Als ik zwaar, langdurig
en uitzichtloos ziek word, kan ik me voorstellen dat
ik mijn arts zal vragen om het einde te bespoedigen.
Want vergis je niet: ik vind het een verworvenheid dat
dat kan. En ik kan me ook voorstellen dat ik ooit een
euthanasieverklaring of een behandelverbod zal invullen. Maar dan denk ik op termijn, over een jaar of
tien of als ik ziek zou zijn. Weet je, mijn vrouw regelt
altijd dat soort zaken. Misschien ga ik toch eens tegen haar zeggen: regel het nou maar.’ ■

januari 2003

De uitslag van de verkiezingen was al niet om vrolijk
van te worden, maar de kans dat de uitkomst van de
formatie er een is van CDA, PvdA en ChristenUnie
(CU) baart mij extra veel zorgen. Elk idee dat er onder zo’n coalitie zelfs maar gedacht mag worden aan
een bredere toepassing van de euthanasiewet kunnen we wel uit ons hoofd zetten. Dat geldt al helemaal voor ons streven de laatstewilpil te realiseren,
maar dat terzijde.
De beoogde nieuwe coalitie betekent niet zozeer stilstand op medisch-ethisch terrein, maar plaatst ons
vijftien jaar terug. Rouvoet zegt de euthanasiewet
niet te zullen afschaffen – daarvoor noemt hij zichzelf democraat genoeg – maar toch roert hij in het
formatiegevecht steeds luider de christelijk-ethische
trom. Hij stelt dat hij ook euthanasie hoog op zijn
prioriteitenlijst heeft staan. Wil hij dan alleen maar
kritisch naar de euthanasiepraktijk kijken? Daartegen kan moeilijk bezwaar worden gemaakt, dat willen
wij immers ook. Wij zijn vooral kritisch over artsen
die ten onrechte een schijnbaar legitiem verzoek om
euthanasie naast zich neerleggen en de verzoeker
dan palliatieve sedatie als enige keus laten.
Rouvoets kritiek richt zich echter op de, in zijn ogen,
tegenovergestelde praktijk: er zou te vaak nodeloos
euthanasie worden toegepast. Betere palliatieve
zorg, die in Nederland onderontwikkeld zou zijn, zou
euthanasieverzoeken (en daarmee de euthanasiewet) overbodig kunnen maken; daar moet meer geld
naar toe. Het zijn suggesties uit de mond van een
overigens redelijk overkomend man, maar ze zijn
voornamelijk gebaseerd op zijn overtuiging dat een
beslissing tot euthanasie nou eenmaal nooit door
mensen mag worden genomen. Op de overtuiging dat
het leven heilig is en euthanasie verkeerd, ook als je
niet christelijk bent of er anders over denkt dan hij.
En als hij nou alleen stond… Het CDA staat ook niet
bekend om haar pro-euthanasie houding en met de
CU samen ontstaat er een machtsblok. De PvdA zal
haar rug recht moeten zien te houden als het geschut voor een restrictievere praktijk in stelling wordt
gebracht! En zo’n restrictievere praktijk zal kunnen
worden doorgevoerd zonder de wet aan te passen,
zonder dat een eventuele kamermeerderheid daar
anders over kan beslissen. Het Openbaar Ministerie
heeft immers ook nu al, onder de huidige wet, het
recht om buiten de toetsingscommissie om zelfstandig onderzoek in te laten stellen naar euthanasiegevallen. En zo’n beslissing wordt genomen door de minister van Justitie. Een CU-man? Rouvoet? Alleen de
dreiging die daar vanuit gaat kan al resulteren in minder meldingen door artsen, in grotere angst onder
artsen een verzoek in te willigen, in een onvrijwillige
verschuiving van euthanasie naar palliatieve sedatie.
Van transparantie naar ondergrondse praktijken. Dat
is dus vijftien jaar terug. En dat baart mij zorgen.
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PSYCHIATRIE

HULP BIJ ZELFDODING MAG
ALS HET VOOR IEMAND NIET ANDERS KAN
Het debat over én de hulp bij zelfdoding zitten al jaren in een impasse, zeker als het om mensen met een
psychiatrische aandoening gaat. Dat bleek ook weer tijdens het NVVE-symposium over dit onderwerp dat
in december werd gehouden. Ruim veertig procent van de psychiaters vindt dat hulp bij zelfdoding bij
psychiatrische patiënten mogelijk moet zijn, maar niemand doet het. Dat kan anders: als hulpverleners
inzien dat psychiatrische aandoeningen hersenziekten zijn, als het woord “onbehandelbaar” binnen de
psychiatrie zou mogen vallen, als hulp bij zelfdoding in goed omschreven situaties mag en de moraal dat
het leven van absolute waarde is niet langer aan andersdenkenden wordt opgelegd.

Eerst maar de psychiatrie met beide benen op de
grond zetten. In het boek Onze hersenen van psychiater René Kahn (2006) komt een vrouw, met duidelijke
verschijnselen van depressie, bij de dokter met de
vraag of zij een lichamelijke ziekte heeft. Die had ze,
schrijft Kahn. We noemen het een depressie. Zo is
het precies: alle geestesziekten zijn hersenziekten, al
of niet goed begrepen. En dus is elke psychiatrische
aandoening een lichamelijke ziekte. De psychiater,
hersenonderzoeker en Nobelprijswinnaar Eric Kandel
vatte het kernachtig samen: All funcions of the mind
reflect functions of the brain (alle functies van de
geest weerspiegelen functies van de hersenen).
Modern hersenonderzoek heeft dit allang als feit aangetoond. Natuurlijk doen omgevingsinvloeden ertoe,
maar doorslaggevend is of er aanleg is voor bijvoorbeeld schizofrenie of autisme. Niemand kan zijn kind
schizofreen of autistisch maken, wat overigens een
hele geruststelling is.
Dat dit basisinzicht nog niet overal in de psychiatrie
is geland (en dus zeker niet in de samenleving) en dat
vele behandelingen hier nog niet op zijn afgestemd,
zegt meer over de psychiatrie dan over de inzichten.
Nog altijd zitten we met de erfenis van de jaren zeventig, waarin psychiatrische aandoeningen werden gezien als ziektes die door de maatschappij of opvoeding werden veroorzaakt. De maakbaarheid heerste.
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Misplaatste verwachtingen
Daarna kregen we de hype dat mensen vooral aan
zichzelf moesten werken, een fantasie waar heden
ten dage talloze psychologische kwakzalvers nog altijd
een dikke boterham aan verdienen. De “wetenschappelijke” variant hiervan is het naïeve geloof dat er
misschien volgend jaar wel een pil komt die geneest
van schizofrenie of chronische depressie. Maar het
tegendeel is waar: mensen zijn niet maakbaar, alle
psychiatrische aandoeningen zijn hersenziekten en
dus lichamelijke ziekten en geen enkele hersenziekte
is te genezen. In een aantal gevallen kunnen de gevolgen met enig geluk door medicijnen en psychotherapie worden verzacht, maar de kwaal kan nooit met
Relevant 1/2007

Door Hans van Dam

wortel en tak worden uitgeroeid. Eens een depressie,
levenslang een sterk verhoogd risico op herhaling en
met elke volgende depressie neemt dat risico toe.
Hetzelfde geldt voor psychoses en wanen die ondermeer bij schizofrenie voorkomen. Een doemscenario?
Voor sommigen wel, maar nogmaals: behandeling
kan belangrijke verlichting brengen, zozeer dat het
leven met deze chronische ziekten leefbaar blijft.
Maar nog te vaak heeft behandeling de smaak van
genezing, een vergissing die veel artsen al of niet bewust voeden. Zo ontstaan misplaatste verwachtingen
die het bestaande ernstige lijden nog eens verzwaren.
Illusie
Niet bij iedereen helpt behandeling. En het razend ingewikkelde van onze hersenen maakt de verwachting
dat er misschien binnen een, twee of tien jaar een
wonderpil of wonderbehandeling is tegen bijvoorbeeld
schizofrenie tot een volslagen illusie. Er zullen zeker
stappen voorwaarts worden gezet, maar er ligt geen
rozentuin in het verschiet. Het wordt hoog tijd dat het
woord “onbehandelbaar” binnen de psychiatrie mag
vallen en niet langer taboe is. Het is verbijsterend dat
het dat tot nu toe wel is. Niemand is te genezen en
lang niet iedereen is te helpen. Wie hiermee niet uit
de voeten kan, moet geen psychiater worden of een
ander vak kiezen. Die harde werkelijkheid verleidt weliswaar tot illusies, maar verplicht vooral tot realisme.
Mensen willen uitzicht, ook als dat er niet is, en psychiaters zijn ook mensen en dus is hun neiging wel
vergeeflijk maar daarmee nog niet aanvaardbaar. Hiermee komt het profiel van een psychiater in beeld. Een
psychiater dient naast het aanbieden van zijn hersenen gedragsdeskundigheid (was die er maar breed!) in
warme betrokkenheid zijn onzekerheden, onmogelijkheden en machteloosheid met zijn patiënten te delen.
Laatste redmiddel
Bij een aantal mensen laat een psychiatrische stoornis zich niet temmen en leidt hersen- en gedragsdeskundigheid tot niets. In die situatie kan de vraag om
hulp bij zelfdoding actueel worden, in die zin dat er

Peter de Wit

geen andere weg uit het lijden meer rest. De vraag om
de dood is dan veranderd van een kreet om hulp, in
een laatste redmiddel. Er is dan een situatie die niet
verschilt van onbehandelbare kanker. Psychiatrie kent
zijn eigen kanker: die van de geest als product van de
hersenen, het belangrijkste orgaan in ons lichaam.
En ook tegen deze kanker is geen kruid gewassen en
deze kan dus iemand ook terminaal maken, dan kan
iemand na dertig jaar depressie aan het eind zijn. Dan
kan iemand na zijn of haar zoveelste psychose – en
wetend dat de volgende zeker komt en hem of haar
weer in de wurggreep van angst en hersenterreur zal
nemen – er voor kiezen die volgende psychoses niet
meer mee te willen maken en zichzelf willen redden
door de dood. Hulp bij zelfdoding verschilt dan moreel
niet van de hulp in geval van terminale longkanker.
Niet de oorzaak van het lijden doet ertoe, maar de
ernst en uitzichtloosheid ervan. De plicht leven in
stand te houden valt dan weg tegen de plicht om lijden te verlichten. Desnoods op die nare maar soms
onontkoombare manier van iemand op aanhoudend
verzoek helpen sterven en zo helpen te ontkomen aan
de voor die persoon uitzichtloze onleefbaarheid van dit
leven. De plicht om leven in stand te houden is een
abstractie die in een individuele situatie zichzelf in de
staart kan bijten. Namelijk als het leven voor iemand
geen leven meer is en niemand daarin iets kan verhelpen. De plicht tot leven kan alleen absoluut zijn voor
hen die het Leven met een hoofdletter schrijven. Die
het leven als een absolute waarde zien en dus een absolute beschermwaardigheid toekennen. In de praktijk
wordt deze visie religieus gefundeerd: het leven is een
godsgeschenk, ook als het zich tegen zichzelf keert.
Dwingende moraal
Dit brengt mij tot het laatste heikele punt: het leven
zien als een absolute waarde is een probleem vanwege het begrip “absoluut”. Het eerste gevolg is dat die
opvatting anderen noodzakelijkerwijs wordt opgelegd,
omdat deze moraal immers voortkomt uit een absolute waarheid en deze dus ook in zich draagt. Hiermee
– tweede gevolg – wordt de eigen opvatting en die van

anderen in de sfeer van goed en kwaad getrokken.
En hierin liggen de kaarten duidelijk: leven is gewenst,
sterven ongewenst. En dus: in leven houden is goed,
helpen sterven is slecht. De psychiatrie zit nog veel
vaster in deze moraal dan zij denkt. Het taboe op de
dood wordt gevoed door deze dwingende moraal, hoe
seculier die ook aangekleed wordt met argumenten
als ‘je weet maar nooit of er nog een behandeling
komt die helpt’. De seculiere moraal heeft zijn christelijke veren hooguit ogenschijnlijk afgeschud. In de
praktijk van de psychiatrie mag sterven alleen als het
vanzelf komt. Dus “mag” (lees: moet) iemand die uitzichtloos lijdt aan een psychiatrische ziekte wachten
tot hij wordt gered door een hartinfarct of kanker.
Ruimte en regels voor hulp
Het tij kan alleen worden gekeerd door absolute, onbespreekbare waarden in te wisselen voor ruimte en
regels voor hulp om mensen te helpen ontkomen aan
een aanhoudend bitter leven zonder uitzicht. En dan
de regels niet in de zin van beperken, maar regels om
fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Altijd is de tegenwerping dat hulp kan lijden tot hulp die achteraf
niet had gemogen. Vandaar de regels. Mogelijke misstappen moeten onder ogen worden gezien en daarvoor moeten regels worden gemaakt. Maar dit zijn
dan geen morele regels meer, maar praktische regels.
Wie hier niet aan wil, weegt de eventuele nadelen van
meer vrijheid en respect voor autonomie niet af tegen
de bestaande nadelen die evident zijn: mensen verplichten door te leven in psychiatrisch lijden dat met
geen pen te beschrijven is.
Conclusie: psychiatrie ontdoen van vaagheid, onbehandelbaarheid onder ogen zien en de vraag om hulp
bij sterven lossnijden uit de absolute moraliteit. Dit
maakt hulp bij zelfdoding bij mensen met een psychiatrische aandoening (in de woorden van psychiater Van
Dantzig) tot een volwaardig alternatief voor behandeling met aflopend nut. Dan is de vraag of hulp bij zelfdoding mag beantwoord: het mag als het voor iemand
niet anders kan. ■
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SYMPOSIUM HULP BIJ ZELFDODING

DE REGELS WORDEN ALLEEN MAAR
STRAKKER AANGETROKKEN
Artikel 294 Sr. bepaalt dat hulp bij zelfdoding strafbaar is, tenzij deze wordt gegeven door een arts die
voldoet aan de in de wet omschreven zorgvuldigheidseisen. Ook voor mensen met een psychiatrisch ziektebeeld met een doodswens zou die wet uitkomst kunnen bieden. Maar in de praktijk vinden zij bij artsen
zelden of nooit gehoor. Het NVVE-symposium Hulp bij zelfdoding. Zwitserland in de polder…? probeerde
onder andere antwoorden te vinden op de vraag hoe dit probleem aan te pakken. Een verslag van het
symposium en interviews met de inleiders Eugène Sutorius en Heleen Weijers.

Jérôme Sobel, arts en voorzitter van EXIT Suisse romande, schetste een beeld van de praktijk in Zwitserland. Hulp bij zelfdoding is in Zwitserland niet strafbaar mits de hulpverlener geen persoonlijk gewin
heeft bij de dood van de betrokkene. Ook niet-medici
mogen hulp bij zelfdoding geven. Sinds de jaren tachtig zijn er in Zwitserland vier organisaties op dit gebied actief. Ook mensen met een psychiatrisch ziektebeeld, beginnende Alzheimer of een voltooid leven
kunnen een beroep op de verenigingen doen voor
hulp bij zelfdoding, mits de wilsbekwaamheid van de
hulpvrager vastgesteld kan worden. Sobel: ‘De norm
voor hulp bij zelfdoding is net als in Nederland dat iemand ondraaglijk en uitzichtloos moet lijden. Bij mensen met een psychiatrisch ziektebeeld kun je met deze termen vaak niet veel. Hierdoor komen zij ook in
Zwitserland maar moeizaam voor hulp in aanmerking.
We denken er daarom over de nieuwe norm “waardigheid” te introduceren, waarmee deze groep makkelijker voor hulp in aanmerking moet kunnen komen.’
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Kruispunt
Heleen Weijers schetste tijdens het symposium de
geschiedenis van hulp bij zelfdoding in Nederland. De
regels lijken in de loop der jaren alleen maar strakker
te worden aangetrokken. Ook NVVE-voorzitter en
hoogleraar Eugène Sutorius komt in zijn inleiding tot
die conclusie. ‘Vroege gevallen van hulp bij zelfdoding
werden niet bestraft omdat zelfdoding niet strafbaar
was en daarmee de hulp ook niet. In 1886 is deze
logica verbroken.’
Sutorius stelt dat we op een kruispunt lijken te staan.
Twee routes kunnen volgens de raadsheer en hoogleraar strafrecht worden gevolgd. Ten eerste het aanhouden van de medische route: het middel moet van
de dokter komen en alleen artsen mogen hulp bij
zelfdoding geven. In de tweede route, waarin de autonomie een nadrukkelijker rol heeft, is geen medische
classificatie voor het lijden meer nodig en mogen
naast artsen ook andere hulpverleners hulp bij zelfdoding geven. Maar ook een mengvorm is volgens
Relevant 1/2007

Door Marleen Peters

Sutorius denkbaar. ‘Hierbij zal hulp bij zelfdoding
een veel grotere plaats gaan innemen dan nu. Artsen
zullen dan over tien jaar alleen nog het infuus aansluiten bij mensen die de middelen zelf niet meer
kunnen innemen. Hiermee zou Nederland zich ook
minder isoleren van andere landen, waar hulp bij zelfdoding moreel minder beladen is dan euthanasie.’
Workshop
’s Middags werd er onder leiding van NVVE-directeur
Rob Jonquière een workshop gehouden onder de titel
Niet medische ondersteuning bij zelfdoding. De vraag
die werd gesteld: welke steun mogen niet-medische
hulpverleners geven aan mensen die bij hen aankloppen voor hulp bij hun zelfdoding? Medewerkers van
onder andere de Ledenondersteuningsdienst van de
NVVE, Stichting Vrijwillig Leven en Stichting De Einder
lieten hier aan de hand van een casus hun licht over
schijnen. Voor vrijwel niemand is de hulpverlening aan
mensen met een doodswens een zaak van “u vraagt
wij draaien”. Uiterste zorgvuldigheid wordt betracht.
Duidelijk wordt dat hulpverleners steeds weer aanlopen tegen de vraag: wanneer geef ik nu informatie en
advies (wat wettelijk is toegestaan) en wanneer wordt
het instructie (wat strafbaar is). De meeste deelnemers blijken uiteindelijk terughoudend te zijn met het
geven van informatie, omdat de grens tussen welke
informatie strafbaar is en welke niet, vaag is en niet
eensluidend te beantwoorden.

Praten en luisteren
Tegelijkertijd met de workshop werd er een minisymposium gehouden met als thema Vragen vanuit de
psychiatrie. NVVE-psychologen Martine Cornelisse en
Danny Bobbe, die respectievelijk 14 en 17 jaar bij de
NVVE in dienst waren en deze dag afscheid namen,
hebben in de loop der jaren contact gehad met meer
dan 2000 hulpvragers die zich door psychiaters afgewezen voelden. ‘Ze hoefden zich bij ons niet te verdedigen. Door onze aanpak hebben we ook veel mensen
kunnen afhouden van een impulsieve of invaliderende
poging. Volgde wel zelfdoding, dan geschiedde die in
de meeste gevallen op een weloverwogen
en niet gruwelijk wijze.’

WISSELING

Jolanda Soethout en Koos Jacobs, vrijwilligers bij het
Klaverblad in Eindhoven waar mensen met een diepe
doodswens opgevangen worden, legden vooral de nadruk op praten. ‘Praten over de dood werkt als een
medicijn. We luisteren en luisteren naar elkaar en
zeggen niet zoals psychiaters dat na een half uur de
tijd om is.’
Oplossingen voor psychiatrische patiënten met een
doodswens werden deze middag niet aangedragen.
Duidelijk werd wel dat vanuit de psychiatrie zelf (voorlopig) weinig te verwachten valt en er dus nog veel
werk te verzetten is. ■

Onderzoekster Heleen Weijers

‘ARTSEN MOETEN MEER OOR
HEBBEN VOOR HULP BIJ ZELFDODING’
Ruim twintig jaar geleden leek het er even op dat lekenhulp bij zelfdoding in Nederland onder voorwaarden niet langer strafbaar zou zijn. In 1983 stond in
Utrecht een man terecht die voor zijn ernstig lijdende vrouw in Zwitserland Vesperax-tabletten had gekocht. Volgens artikel 294 van het Wetboek van
Strafrecht was hij strafbaar. De rechtbank veroordeelde de man echter tot een voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van één dag. Met
deze uitzonderlijk korte proeftijd wilden de rechters
tot uiting brengen dat de straf niet ten uitvoer
moest worden gelegd. ‘Met andere woorden,’ zegt
Heleen Weijers, rechtssocioloog en universitair docent aan de Universiteit van Groningen, ‘in l983 lijkt
het er op dat hulp bij zelfdoding in zicht komt wanneer iemand ondraaglijk lijdt, in staat is tot weloverwogen besluitvorming en geen andere uitweg ziet
dan de dood.’ Wel blijft volgens Weijers zorgvuldig
handelen geboden. Een ander dan de hulpverlener
moet de ondraaglijkheid en de weloverwogenheid
van de patiënt toetsen en een arts moet het middel
voorschrijven. Het Zwitserse model – waar een nietmedicus iemand, met behulp van een door een dok-

Door Fred Verbakel

ter voorgeschreven middel, mag begeleiden in de
uitvoering van zijn doodswens – zou dan een Nederlandse voorloper hebben.
Groter risico
‘Maar we weten dat het anders is gegaan,’ zegt
Weijers. ‘In hetzelfde jaar stond de huisarts Schoonheim, die het leven had beëindigd van een 95-jarige
invalide vrouw, voor een andere rechter en sindsdien
is de rol van artsen bij de vrijwillige levensbeëindiging
groot geworden. Daarmee is die vrijwillige levensbeëindiging verbonden aan het medische domein.’
‘Dat wil niet zeggen dat er een einde is gekomen aan
de niet-medische hulp,’ voegt ze eraan toe. ‘Integendeel. Vanaf eind jaren tachtig is die hulp geïntensiveerd en geprofessionaliseerd. Deels is dat gebeurd
met behulp van mensen die actief zijn in de NVVE,
deels doordat andere organisaties – met name
Stichting De Einder – actief zijn op dit terrein. Een
aantal van deze mensen heeft terecht gestaan of
hen wacht nog een rechtszaak. Inmiddels is het juridisch toegestaan om informatie te geven over de
wijze waarop iemand een einde aan zijn leven kan
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schikking. De discussie over de pil van Drion, inmiddels laatstewilpil genoemd, komt op gang.’

Weijers: ‘Gaat het er in
Zwitserland eigenlijk wel zo heel
veel anders aan toe dan bij ons?’

maken en is het niet verboden aanwezig te zijn bij
een zelfdoding. Sturend aanwezig zijn, instructies geven wordt wel bestraft.’ De conclusie van Weijers: vergeleken met 1983 lopen niet-medische hulpverleners
een groter risico op een veroordeling.
Mogelijk had de (Zwitserse) weg van doe-het-zelf
(toegang tot middelen waarmee men zichzelf van het
leven kan beroven) ook in Nederland begaan kunnen
worden als de NVVE dit van het begin af aan vasthoudend had nagestreefd. ‘Dit is duidelijk niet het
geval. De NVVE heeft zich tot in de jaren negentig,
misschien zelfs tot aan de totstandkoming van de
euthanasiewet in 2001, altijd sterk gemaakt voor
de visie dat de arts de centrale rol speelt en dat
er geen onverkort recht op zelfbeschikking bestaat.
Van doe-het-zelf methodes toonde de organisatie
zich doorgaans wars. In de jaren negentig verandert
de NVVE van houding. Euthanasie met behulp van
een dokter behoort dan tot de mogelijkheden, maar
het is duidelijk dat die weg met hindernissen alleen
begaanbaar is voor terminaal zieken. De NVVE
spreekt zich later duidelijker uit voor meer zelfbe-

Verschuiving
Voor Weijers, die een proefschrift schreef over het
proces van rechtsverandering inzake euthanasie en
hulp bij zelfdoding in Nederland, is het de vraag of
het doe-het-zelf model, de zelfdoding dus, wel naast
het medische model kan staan. Er is, vindt ze, veel
voor te zeggen dat artsen meer gehoor geven aan de
voorkeur van hun eigen standsorganisatie, de KNMG,
voor hulp bij zelfdoding. Bij hulp bij zelfdoding draagt
de patiënt de morele verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zijn eigen wens en beslissing. Daarmee
zijn ook de weloverwogenheid en de vrijwilligheid van
zijn doodswens beter gewaarborgd. Weijers zou wensen dat binnen het medische model een verschuiving
zou plaats zou vinden van levensbeëindiging op verzoek naar hulp bij zelfdoding. ‘Dokters zullen altijd
een rol blijven spelen. Zij zijn de sleutel tot de medicijnkast. Maar het zou ze minder tijd en aandacht
kosten. En zijn niet andere mensen even goed of beter geëquipeerd om deze bijstand, het zorgend aanwezig zijn, te verlenen?’ vraagt ze zich af.
‘Als het doe-het-zelf model er komt, ligt het voor de
hand artikel 294 zo te wijzigen dat alleen nog het
aanzetten tot zelfdoding strafbaar blijft.’ Aan de hulp
daarbij zou de wet natuurlijk wel zorgvuldigheidseisen moeten stellen, maar wat Weijers betreft minder
zware dan bij euthanasie.
Onderzoeksopdracht
Hoe groot is Heleen Weijers’ persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp? ‘Ik heb er geen heftige emoties bij. Iemand die weloverwogen dood wil mag van
mij gaan. Het Zwitserse model is eigenlijk medisch.
Het is weer de dokter die aan de hand van het dossier de selectie maakt wie wel en niet in aanmerking
komen voor hulp bij zelfdoding. Gaat het er in Zwitserland eigenlijk wel zo heel veel anders toe dan bij
ons? Het zou een heel mooie onderzoeksopdracht
zijn. Ik ben bereid.’ ■

NVVE-voorzitter Eugène Sutorius
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‘HET ZELFBESCHIKKINGSRECHT VERLIEST
HET STEEDS WEER VAN DE EERBIED VOOR
HET MENSELIJK LEVEN’
‘Bij het mogelijk maken van euthanasie in Nederland
is de NVVE de medische route gegaan en nu zitten
we met de gebakken peren,’ zegt NVVE-voorzitter
Eugène Sutorius tijdens het NVVE-symposium Hulp
bij zelfdoding. Het klinkt alsof de vereniging hoognodig een andere weg moet inslaan maar zo sterk bedoelt hij het ook weer niet. ‘We staan voor een slagRelevant 1/2007

Door Fred Verbakel

boom. Als NVVE mogen we wel informatie geven
maar geen instructies bij de wens tot zelfdoding.
Het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt verliest
het steeds weer van de eerbied voor het menselijk
leven. Het recht op een waardig einde is nooit expliciet erkend en dat is niet barmhartig. De wil en de
toestemming om je te laten doden zijn niet voldoen-

de. De reden van het verzoek tot hulp bij zelfdoding
is meestal niet de pijn, die is te bestrijden, maar de
ontluistering en de aftakeling. Dokters gaan niet
over mijn waardigheid. Daarover beslis ik zelf. Maar
daar wil de Hoge Raad, zoals blijkt uit het arrestBrongersma, niet van weten. De raad wil een medische kwalificatie van het uitzichtloos en ondraaglijk
lijden,’ aldus de NVVE-voorzitter.
Sutorius pleit voor een revival van de hulp bij zelfdoding met andere zorgvuldigheidseisen dan nu gelden
bij euthanasie. ‘Artsen hebben erg geholpen met de
verruiming van mogelijkheden tot euthanasie, maar
bij demente of comateuze patiënten zijn ze nog huiverig en besluiten ze vaak niets te doen. “Dat kun-

Sutorius: ‘Het recht op een waardig einde is nooit expliciet erkend
en dat is niet barmhartig’

nen we emotioneel niet,” zeggen ze. “We hebben
geen contact meer, we kunnen ze niet vragen of ze
echt willen sterven. Ze zijn al weg.” Artsen moeten
eerder besluiten iets te doen. Onze leden willen niet
dement of in coma verder leven. Als je artsen of juristen vraagt: zou u er zo bij willen liggen, zeggen ze:
“Nee, dat niet.”’
Juridisering
Gelooft Sutorius in het Zwitserse model, waar hulp
bij zelfdoding door “leken” is toegestaan? ‘Zwitsers
laten hulp bij zelfdoding over aan gespecialiseerde
medewerkers, net onder het niveau van medici.
Daar medicaliseren ze minder. Bij ons hebben artsen
de eindverantwoordelijkheid. Ze voeren van begin tot
eind de regie. Als het gaat om euthanasie lopen we
in Nederland voorop. Bij hulp bij zelfdoding zouden
we meer naar het buitenland kunnen luisteren.’
De NVVE en de artsenorganisatie KNMG vormen volgens Sutorius een informeel bondgenootschap. Ze
hebben altijd op dezelfde punten gehamerd. Daar-

van is de SCEN-arts, die collega’s steun en consultatie geeft bij euthanasie, een van de resultaten.
‘Maar het lijkt er op dat de medici pas op de plaats
maken. De huiver neemt toe. Ze kiezen eerder voor
palliatieve sedatie waarbij de patiënt in een diepe
slaap wordt gebracht. Ze worden moe van de juridisering van hun medisch handelen. Ze zien de toetsingscommissies als verlengstuk van justitie terwijl
die juist bedoeld zijn om euthanasie uit de criminele
sfeer te halen. Gesprekken met zo’n commissie hebben een fnuikender effect dan vroeger met de officier van justitie.’
Poefproces
De NVVE-voorzitter zou graag zien dat rechters een
uitspraak zouden doen over dementiezaken. Hij kan
zich voorstellen dat artsen daarvoor niet thuis geven. Ze lopen liever geen risico op een veroordeling.
Daarom pleit hij voor een proefproces. Een toetsingscommissie zou dat aanhangig moeten maken zonder
te stigmatiseren. Sutorius weet zeker dat er geschikte zaken bij die commissies voorhanden zijn.
‘Vergeet niet dat Nederland binnen vijf jaar 400.000
Alzheimer-patiënten zal tellen. Een onvoorstelbaar
aantal. Voor velen, vooral voor de er felijk belasten,
is dat vooruitzicht ondraaglijk. We moeten normen
voor een waardig levenseinde ontwikkelen. De algemene attitude is aan verandering toe. Als nu iemand
zijn doodswens te kennen geeft, staan hulpverleners
met de rug tegen de muur.’
De politiek zal met wetgeving aan andere inzichten
moeten bijdragen. Sutorius sluit vernieuwingen niet
uit. ‘Zelfs Jan Peter Balkenende heeft na de verkiezingen gepleit voor een nieuw elan.’ Al twijfelt hij of
Balkenende daarbij ook op euthanasie, hulp bij zelfdoding en vroegdiagnostiek doelde.
Toets voor hulp bij zelfdoding
Over de laatstewilpil is Sutorius nog niet uitgedacht.
‘Waar het mij om gaat is dat je ouderen, voor wie
het leven een opgave is en die afscheid willen nemen, op een of andere manier hulp biedt. Vergelijk
het met de vroegere Rutgershuizen. Ze waren opgezet voor bevordering van anticonceptie maar ze gingen zich steeds meer richten op voorlichting. Zo’n
structuur zou de NVVE misschien ook kunnen starten. Deskundigen die luisteren naar mensen, ze proberen te helpen met het oplossen van problemen.
Ze staan niet meteen klaar met een drankje maar
helpen wel. Zij zouden kunnen helpen een toets voor
hulp bij zelfdoding te ontwikkelen, die lichter is dan
ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Toen de NVVE mij
vroeg om voorzitter te worden heb ik gezegd: ik wil
wel komen maar dan moet er meer aan onderzoek
worden gedaan. Daar heeft het bestuur voor gekozen. Vandaar dat ik hier praat als een geleerde.
Denken is beter dan roepen. Overtuigen is effectiever dan protesteren.” ■
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Door Marleen Peters en Ronald van Rheenen

Vrijspraak voor hulp bij
zelfdoding
De rechtbank in Assen heeft op 12
december de 29-jarige Van der A.
uit Nieuw-Buinen vrijgesproken van
hulp bij zelfdoding aan een 26-jarige vrouw. De man kocht van een
handelaar pillen voor de vrouw
waarmee ze een einde aan haar leven wilde maken en liet haar vervolgens alleen. De rechtbank achtte hulp bij zelfdoding niet bewezen,
omdat onderzoek geen duidelijkheid gaf over de doodsoorzaak van
de vrouw. Onduidelijk was of de
vrouw overleed door de pillen die zij
innam of doordat ze op haar gezicht is gerold en door verstikking
om het leven kwam. Ook was niet
duidelijk of de vrouw de bedoeling
had zichzelf van het leven te beroven toen Van der A. de tabletten
voor haar kocht. Verder twijfelde de
rechter of de verdachte de opzet
had de vrouw te helpen bij zelfdoding omdat hij, nadat hij de medicijnen had gekocht, haar tegen
hield toen zij uit het raam wilde
springen.
De rechter noemde het gedrag van
Van der A. uiterst laakbaar. Hij liet
de vrouw alleen met de medicijnen
en verborg later haar lichaam in
een greppel vlak bij de woning.
Voor het verbergen van het lichaam
werd Van der A. veroordeeld tot
een celstraf van 125 dagen, waarvan 90 voorwaardelijk en een taakstraf van tachtig uur.
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Gouden Kalf voor documentaire
Mercedes Stalenhoef
De documentaire Ik wil nooit beroemd worden van regisseur Mercedes Stalenhoef won op 6 oktober
tijdens het 26e Nederlands Film
Festival een Gouden Kalf in de categorie Speciale Jury Prijs. Anderhalf jaar lang volgde de documentairemaakster Tobias Prenen, een
ambitieus en succesvol cellist tot

ACHT MAANDEN CEL GEËIST TEGEN SUÏCIDECONSULENT
Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft op 22 december acht maanden cel geëist, waarvan vijf voorwaardelijk, tegen Ton Vink van Stichting
De Einder. De filosoof en suïcideconsulent zou te ver zijn gegaan in zijn
hulp aan een vrouw die op 9 juni 2004 in het bijzijn van twee vriendinnen,
een einde aan haar leven maakte door een overdosis medicijnen te slikken. De officier van justitie neemt het Vink vooral kwalijk dat hij de vrouw
in een brief heeft geschreven welke medicijnen ze moest innemen om een
einde aan haar leven te maken en in welke dosering en combinatie. Volgens de aanklaagster heeft de 53-jarige consulent de vrouw daarmee een
specifiek op haar situatie toegespitst advies gegeven. Het is toegestaan
algemene informatie en morele ondersteuning te geven bij zelfdoding,
maar het geven van instructies is verboden. De officier oordeelt dat in deze zaak sprake is geweest van instructie.
Vink meent echter dat hij binnen de grenzen van de wet is gebleven. In de
tien maanden voorafgaand aan de zelfdoding had hij schriftelijk en telefonisch contact met de vrouw, waarbij het initiatief steeds van haar uit ging.
Volgens de consulent had de vrouw alles goed doordacht en vond hij het
daarom niet nodig om de hulp van bijvoorbeeld een psycholoog in te roepen. De officier oordeelde echter dat Vink dit wel had moeten doen. ‘Hij
is geen medicus en kon niet vaststellen dat de vrouw ondraaglijk en uitzichtloos leed.’ De officier twijfelde ook aan de geestelijke toestand van
de vrouw. Volgens advocaat Willem Anker is er geen sprake van dat Vink
druk, dwang of dwingend advies heeft gegeven. ‘Vink was niet aanwezig
bij de zelfdoding en verschafte geen middelen. Hij reageerde alleen op
haar verzoeken.’ Zijn hulp valt volgens Anker binnen de grenzen van wat
volgens de wet mag. Uitspraak op 22 januari.

hij op zijn 39ste na een hartstilstand in coma raakt. Als hij ontwaakt blijkt hij lichamelijk en verstandelijk ernstig gehandicapt.
Door middel van archiefmateriaal
van optredens, foto’s en herinneringen van zijn familie en een goede
vriend ontstaat een beeld van de
vroegere Tobias. Dit beeld wordt
verweven met beelden van Tobias
nu, die continu aangewezen is op
hulp van anderen. De mensen om
hem heen vragen zich af of de Tobias van vroeger geleefd zou willen
hebben als de Tobias vandaag. Zij
worstelen met de vraag: wat is bepalend voor een zinvol bestaan?
Nooit eerder zag de jury een dergelijk onderwerp zo mooi en ontroerend in beeld gebracht.
Artsen moeten opstellen
wilsverklaringen bevorderen
Slechts 5 procent van de volwassen Nederlandse bevolking is in het
bezit van een wilsverklaring. Dit
stelde onderzoeker Cristiano Vezzoni tijdens de presentatie van de
nieuwe wilsverklaringen van de
NVVE op 17 oktober in de Rode
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Hoed in Amsterdam. Vezzoni deed
aan de Rijksuniversiteit Groningen
onderzoek naar de status van de
wilsverklaringen. De 5 procent is
nog hoog in vergelijking met andere
Europese landen, maar laag vergeleken met de Verenigde Staten. De
Amerikaanse federale wetgeving
vereist dat gezondheidsinstellingen
patiënten die opgenomen worden,
informeren over hun recht een
schriftelijke wilsverklaring op te
stellen. In Nederland is er geen
wet, noch een actief ondersteunend regeringsbeleid of publieke
voorlichtingscampagne die het opstellen van wilsverklaringen bevordert. Vezzoni: ‘Artsen voelen daardoor geen enkele institutionele
druk om hierin een actievere rol te
spelen.’ Hij pleit voor meer voorlichting over wilsverklaringen en
een actievere rol van de overheid,
instituties en artsen hierbij.
Volgens een tweede spreker tijdens
de presentatie, Bregje Philipsen die
aan de Vrije Universiteit in Amsterdam onderzoek doet onder NVVE-leden met een wilsverklaring, heeft
van de mensen die wilsverklaringen
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hebben ingevuld 90 procent een
euthanasieverklaring, 60 procent
een behandelverbod en 60 procent
een volmacht. Hoewel het onderzoek nog lang niet is afgerond,
komt er volgens Philipsen nu al duidelijk uit naar voren dat voor de
meeste mensen niet de angst voor
ondraaglijke pijn, maar de angst
voor aftakeling en op een onwaardige manier te zullen sterven een
reden is om een wilsverklaring op
te stellen.
Databank voor wilsverklaringen
Vier jaar na de invoering van de
euthanasiewet krijgt België een databank waarin alle wilsverklaringen
voor euthanasie worden opgenomen. De databank zal worden ondergebracht in het Rijksregister.
Artsen kunnen het register raadplegen om na te gaan of een patiënt,
die bijvoorbeeld na een auto-ongeluk in een onomkeerbaar coma
verkeert, een wilsverklaring heeft
opgesteld. Volgens het Belgische
ministerie van Volksgezondheid is
het Koninklijk Besluit, dat een dergelijke databank mogelijk moet maken, zo goed als rond. Het zal nog
wel enige tijd duren voordat de databank operationeel wordt omdat
het systeem aan strenge veiligheidseisen moet voldoen.
Vooral kankerpatiënten vragen
euthanasie
In 2004 en 2005 werden in België
742 euthanasiegevallen geregistreerd, gemiddeld bijna één per
dag. Een significante stijging ten
opzichte van 2002 en 2003 toen
zeventien maal per maand euthanasie werd toegepast. Dit blijkt uit
het tweede rapport van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie
Euthanasie. Van de patiënten aan
wie euthanasie werd verleend was
17 procent tachtig jaar of ouder. Bij
de parlementaire bespreking van
de euthanasiewet in 2002 uitte de
oppositie meermaals de vrees dat
legalisering van euthanasie zou leiden tot een groot aantal verzoeken
van oudere patiënten. Deze vrees
lijkt nu ongegrond te zijn geweest.
Een ander opvallend gegeven is dat
86 procent van de geregistreerde
euthanasiegevallen werd toegepast
in Vlaanderen.

Justitie onderzoekt dood
Piergiorgio Welby
Zowel de medische tuchtraad als
het Openbaar Ministerie in Italië zijn
eind december een onderzoek gestart naar anesthesioloog Mario
Riccio die de kunstmatige beademing stopte van spierdystrofie- patiënt Piergiorgio Welby.
Welby leed al veertig jaar aan een
spierziekte die langzaam zijn lichaam verwoeste maar niet zijn
geest. Hij kon alleen nog zijn ogen
bewegen en werd door beademingsapparatuur in leven gehouden. Begin december gingen honderden
mensen in Italië in hongerstaking
om hun steun te betuigen aan de
wens van Welby. Ook de minister
voor Buitenlandse Handel, Emma
Bonino, stopte twee dagen met
eten en drinken.
De rechtbank in Rome had op 16
december het verzoek van de 60-jarige Welby afgewezen om losgekoppeld te mogen worden van de beademingsapparatuur.
Riccio zegt met het verdoven van de
patiënt en het uitschakelen van de
beademing niets meer te hebben
gedaan dan het op verzoek staken
van een zinloze behandeling en dat
van actieve hulp bij zelfdoding geen
sprake is geweest.
Welby kreeg geen kerkelijke uitvaart, waar zijn zeer religieuze familie om had gevraagd, omdat het Vaticaan hiervoor geen toestemming
wilde geven. De wereldfederatie van
Right to Die Societies (waar de
NVVE bij is aangesloten) heeft laten
weten dat de bal nu bij de Italiaanse regering ligt. 'De zaak-Welby laat

de absurditeit van de huidige situatie zien. Wij roepen de Italiaanse
regering op haar wetgeving aan te
passen.'
Kevorkian komt na acht jaar
cel op vrije voeten
De Amerikaanse “euthanasiearts”
Jack Kevorkian komt op 1 juni voor-

waardelijk vrij. De 78-jarige Kevorkian was veroordeeld tot 10 tot 25
jaar voor moord. Kevorkian ontwikkelde in de jaren tachtig een “zelfdodingmachine” voor mensen die
een einde aan hun leven wilden
maken. Kevorkian sloot mensen
aan op een machine die bestond
uit drie flessen met dodelijke middelen. De patiënt moest vervolgens zelf op een knop drukken
waardoor de vloeistof intraveneus
werd toegediend. Kevorkian zei tegen de Parole board die over zijn
vrijlating moest beslissen, dat hij
zich na zijn vrijlating sterk wil gaan
maken voor de legalisering van
hulp bij zelfdoding, maar zelf nooit
meer hulp bij zelfdoding zal geven
of euthanasie zal toepassen.
Kevorkian claimt zeker 130 zieke
mensen geholpen te hebben bij
hun zelfdoding. Hij werd in 1999
veroordeeld voor moord nadat hij

voor een 52-jarige man die daartoe
niet meer in staat was de knop had
ingedrukt. Kevorkian nam zijn daad
op video op en liet de band uitzenden door het CBS-programma 60
minutes.
Zeker zes doden na verkoop
zelfdodingspillen via internet
Een 23-jarige Duitser moet zich
voor de rechtbank in Wuppertal verantwoorden voor de verkoop van
zelfdodingspillen via internet. Zeker
zes personen die de pillen kochten
stierven en zeven raakten in coma.
De man zocht contact met potentiële klanten op een internetforum
voor mensen die een einde aan
hun leven wilden maken. Hij verkocht minstens 1550 tabletten tegen epilepsie en 118 pillen tegen
psychosen. Daarmee verdiende hij
bijna € 8000,-, twee laptops en een
digitale camera. Hulp bij zelfdoding
is in Duitsland niet verboden. Het
Openbaar Ministerie vervolgt de
man op grond van ernstige overtreding van de geneesmiddelenwet.

15

RELEVANTE KWESTIES
Walburg
de Jong,
Walburg de Jong,
voorlichter
NVVEvoorlichter NVVE

NIEUWE WILSVERKLARINGEN
In de vorige Relevant heeft u kunnen lezen over de nieuwe wilsverklaringen die de NVVE vanaf 17 oktober uit geeft. Hieronder nog een
aantal zaken op een rijtje.
Wat is de status van een wilsverklaring?
Zolang u nog kunt praten is een schriftelijke verklaring eigenlijk niet
nodig. Een mondeling verzoek gaat namelijk altijd boven een schriftelijk verzoek. Maar er kunnen zich situaties voordoen waarin u plotseling in een toestand verkeert waarin u zich niet meer kunt uiten.
Een schriftelijke verklaring kan dan uitkomst bieden.
Wat is er veranderd?
Een belangrijke verandering is dat de euthanasieverklaring nu
euthanasieverzoek heet. Na de invoering van de euthanasiewet
werd er nogal eens gedacht dat de euthanasieverklaring recht gaf
op euthanasie. Dit is echter niet het geval; de arts heeft niet de
plicht om euthanasie uit te voeren. Vandaar de naamswijziging.
In het behandelverbod legt u vast onder welke omstandigheden u
geen behandeling meer wenst. Het behandelverbod is een wettelijk
verankerd recht en artsen dienen zich hieraan te houden. Zowel het
behandelverbod als het euthanasieverzoek zijn opnieuw goed op
medische en juridische aspecten bekeken en vereenvoudigd.
De niet-reanimerenpenning is een specifiek behandelverbod dat alleen geldt voor het verbod te reanimeren wanneer u een hartstilstand krijgt. De NVVE geeft een nieuwe niet-reanimerenpenning uit
die is voorzien van de naam, geboortedatum, handtekening en een
foto van de drager. Hiermee is de nieuwe penning, in tegenstelling
tot de oude penning van de NVVE, een rechtsgeldig document dat
nageleefd dient te worden. (Zie ook NVVE Nieuws: Reanimeer mij
niet, pagina 25)
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Sinds oktober hebben ongeveer 7000 leden een set nieuwe wilsverklaringen aangevraagd bij de NVVE. Als u de oude verklaringen
heeft omgewisseld, is dit zeker een reden om het een en ander weer
eens met uw arts(en) en naasten te bespreken. Maar ook als u uw
“oude” verklaringen niet heeft omgewisseld, is het van groot belang
om te bedenken hoe lang het geleden is dat u met uw arts(en) en
naasten heeft gesproken over de keuzes die u wilt maken aan het
einde van het leven. Uit onderzoek is gebleken dat veel mensen
graag hun wensen op papier willen zetten, maar daar vaak niet toe
komen. Ook mensen die hun wensen wel op papier hebben gezet,
blijken deze toch vaak niet of maar summier te bespreken met hun
(huis)arts en naasten. Het vroegtijdig bespreken van uw wensen en
deze bespreekbaar houden, is echter van buitengewoon belang. Er
kan een moment komen dat u plotseling iets ernstigs overkomt en
uw wensen niet meer kunt uiten. Als u nog nooit – of lang geleden
– over uw wensen ten aanzien van het levenseinde met uw arts
heeft gesproken, kan deze het moeilijk vinden om op basis van uw
wilsverklaringen samen met uw naasten de juiste keuzes te maken.
Maak dus binnenkort eens een afspraak met uw arts. Dit geeft niet
de garantie dat uw wens tot euthanasie zal worden ingewilligd, maar
het vergroot de mogelijkheid zeer zeker.
Relevant 1/2007

Euthanasiewet in de praktijk
Sinds 2002 kent Nederland een euthanasiewet. Daarmee zou je verwachten dat de praktijk is veiliggesteld. Maar is dat ook zo?
In Relevant blikken we terug en vooruit met mensen die sterk betrokken waren bij de totstandkoming van de wet. In deze serie
verschenen eerder interviews met oud hoogleraar dogmatiek en ethiek Harry Kuitert, D66-politica Elide Wessel-Tuinstra, ethica
en Eerste Kamerlid Heleen Dupuis, wijlen psychiater Andries van Dantzig, activiste Klazien Sybrandy, anesthesist Piet Admiraal
en zenuwarts J.H. van den Berg.

HENK LEENEN

BOEGBEELD VAN EEN GEDACHTEGOED
Van alle mensen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de euthanasiewet leverde prof. dr.
Henk Leenen de meest letterlijke bijdrage. In 1998 schreef hij het initiatiefwetsontwerp euthanasie voor
D66. Met een enkele wijziging werd het wetsontwerp door het tweede paarse kabinet overgenomen en
uiteindelijk vastgelegd in een wettelijke regeling. Zijn betekenis voor de legalisatie van euthanasie kan
dan ook niet worden overschat. Leenen overleed, 73 jaar oud, op 31 december 2002 aan kanker. Bij de
ontdekking van deze ziekte, begin september 2002, was zijn situatie al hopeloos. In de galerij van bouwers
aan de euthanasieregeling verdient hij een ereplaats.
Dit artikel kan niet anders dan onrecht doen aan
Henk Leenen: alleen al een algemene schets van zijn
brede inzet en verdiensten zou meer ruimte vragen
dan hier beschikbaar is. Het werk van Leenen is als
een diamant: het schittert aan alle kanten. Zijn veelzijdigheid kwam nooit in mindering op afzonderlijke
aandachtsgebieden. Wat overbleef na wat hij “zich
beperken” noemde, was meer dan menigeen kon
overzien, laat staan bijhouden. Het resultaat: een
welhaast onafzienbare rij publicaties, voordrachten,
commissielidmaatschappen en zittingen in adviescolleges, ook internationaal. Publiekelijk moest hij levenslang zijn verlegenheid overwinnen. Bijzondere vermelding verdient zijn enorme bijdrage aan de Wet op de
Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBo),
waarin de rechten van patiënten (waaronder het recht
om behandeling te weigeren) in 1995 eindelijk werden geregeld.
Een centrale plaats neemt zijn Handboek gezondheidsrecht in. Dit standaardwerk had en heeft binnen
het gezondheidsrecht groot gezag en zal hem nog
lang overleven. Wie Leenens werk in de volle breedte
en diepte wil leren kennen, neme dat handboek. Het
kan niet anders of de lezer komt onder de indruk van
zijn (literatuur)kennis, denk- en argumentatiekracht.
Hiernaast werd hij door artsen ook zeer veel gevraagd
voor persoonlijk advies. Ik kan mij hooguit een enkele
ontmoeting bij hem thuis herinneren waarin hij niet
door een arts werd gebeld voor raad. In verreweg de
meeste gevallen ging het om moeilijke ethische kwesties. In al zijn adviezen klonk betrokkenheid door,
die altijd zeer authentiek was. Nooit probeerde hij zijn
gevoeligheid voor leed te verbergen, zo hij dat al kon.
Die eigenheid maakte hem geliefd. Artsen konden
steeds voor alles rekenen op zijn begrip voor de
situatie waarin zij of hun patiënt verkeerden, ook al
gingen zijn adviezen soms een heel andere kant op
dan gehoopt.

Door Hans van Dam

Rechtvaardigheid
Leenen werd in 1929 in Venlo geboren. Hij groeide op
in een beschermd, redelijk welgesteld, katholiek gezin
– later nam hij afscheid van religie. Als misdienaar
kwam hij bij zieken thuis en herinnerde zich de
schrijnende armoede. Liefdadigheid was normaal en
achteraf bekritiseerde hij die als iets waarmee veel
verkeerds werd afgedekt en goedgepraat. Achteraf,
zei hij vaak, hebben die ervaringen zijn sterke gevoel
voor rechtvaardigheid gevoed. Rechtvaardigheid die in
zijn hele latere loopbaan een rode draad zou vormen.
Rechtvaardigheid in toegang tot zorg, in beschikbaarheid van zorg en voorzieningen, in eisen die aan
mensen gesteld mogen worden en in de grenzen
van behandeling.
In de oorlog had hij de vreselijke ervaring dat er op
nog geen honderd meter van hem een bom viel die
zijn vriendje Hans het leven kostte. Gezeten op een
muurtje zag hij de onwerkelijke werkelijkheid: een
rokend landschap met hier en daar een restant van
een huis en twee mannen die verdwaasd rondliepen
met een teil vol lichaamsdelen. Hij schrijft er over in
zijn beknopte autobiografie Met het oog op gezondheid en recht (2000): Ineens kwam bij me op dat één
seconde verschil bij het drukken op de bomknop het
verschil tussen dood en leven, tussen Hans en mij,
had uitgemaakt. Er brak een vreselijke angst in me
los, angst ook vanwege de onafwendbare dood die
zo vlakbij werd voltrokken. Je moet alleen leven en
alleen sterven, dacht ik, anderen kunnen niets voor
je doen.
Inzet en overtuiging
In januari 1970 werd Leenen hoogleraar Sociale
Geneeskunde, later ook in Gezondheidsrecht. In die
jaren kwam het debat over euthanasie op gang. In
het begin stond hij zeer huiverig tegenover de mogelijkheid van euthanasie. Hij voelde een intuïtieve weer-
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uitschrijven. Hij zou het nog vaak doen en altijd met
even veel inzet en overtuiging.

Leenen was voorstander van
de mogelijkheid dat hoogbejaarden zonder reëel
perspectief dodelijke
middelen kunnen krijgen
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stand. Zijn werk dwong hem echter tot nadenken. In
het proces in 1973 tegen huisarts Postma – zij had
haar halfzijdig verlamde moeder op haar uitdrukkelijk
verzoek een dodelijke injectie gegeven en werd hiervoor vervolgd – werd Leenens oordeel gevraagd. Veel
verder dan de opvatting dat deze hulp onder bepaalde
omstandigheden mogelijk moest zijn, kwam hij toen
niet. Hij realiseerde zich dat hij hier te weinig over
had nagedacht en dat dit niet zo kon blijven: deze
vragen behoorden tot het hart van zijn vak.
Leenen startte een studie naar de definiëring van
diverse begrippen, zoals actieve en passieve euthanasie en levensbeëindiging zonder verzoek. Rationeel
wilde hij ruimte voor euthanasie, maar gevoelsmatig
hield hij weerstand. Hierdoor lukte het hem niet om
de juiste formuleringen te vinden. Er zijn in de zonnige
zomer van 1976 heel wat conceptteksten verscheurd
en wanhopig in de tuin gesmeten, schreef hij in Met
het oog op gezondheid en recht. Tot zijn gevoelsmatige weerstand opeens boog voor zijn intellect. Hij
vertelde het me vaak en vond het een beslissende
Wende. ‘Ik stond opeens achter wat ik theoretisch al
wist en de centrale kwestie zou blijven: waarom zou
de mens niet over zijn eigen leven mogen beslissen?’
Vanaf dat moment vloeiden de woorden uit zijn pen
en kon hij voorwaarden en toelaatbaarheid glashelder
Relevant 1/2007

Eigen geluid
Zijn helderheid bracht hem op sleutelposities, zoals
die van vice-voorzitter van de Staatscommissie Euthanasie die in 1985 haar cruciale advies uitbracht waarop tot op de dag van vandaag wordt teruggegrepen.
In alle euthanasierechtszaken die tegen artsen zijn
gevoerd dook zijn naam op. Hij adviseerde, voorzag
rechtelijke uitspraken van commentaar in vakbladen
en publieke media en verwerkte altijd alles in een
herdruk van zijn Handboek gezondheidsrecht. Hij
werkte steeds akelig precies – zijn medewerkster
moet af en toe gek van hem zijn geworden, dat realiseerde hij zich ook. Al vroeg is hij informeel gepolst
voor een ministerschap, maar hij weigerde. Leenen
vond zichzelf ongeschikt voor “de microkosmos van
het Haagse circuit” en was er ook bang voor. Het
joeg me schrik aan hoe bekenden na aanvaarding van
een politieke functie in korte tijd veranderden, schrijft
hij in zijn autobiografie. Zo behield hij zijn onafhankelijkheid. Hij liet zich door niemand insnoeren, ook niet
door D66 waarmee hij openlijk sympathiseerde.
Leenen had een eigen geluid, gebaseerd op zelfstandig denken. Daarin riep hij soms ook irritatie op. Hij
viel dan voor sommigen tegen. Hun misrekening was
dat ze dachten dat hij hun persoonlijke of partijboegbeeld was. Leenen was echter geen boegbeeld van
een partij of beweging, maar van een gedachtegoed.
Visionair
Leenens brede en fundamentele benadering tillen zijn
ideeën ver over zijn dood heen. Postuum heeft hij in
veel al gelijk gekregen. Ik beperk me tot enkele punten over euthanasie, waarmee ik hem zoals gezegd
onrecht doe. (Zijn ongezouten kritiek op marktwerking
in de gezondheidszorg bijvoorbeeld blijkt zeer visionair
te zijn geweest. Alle nadelen die hij voorzag tekenen
zich in de loop der jaren af.) Leenen verzette zich heftig tegen verschuiving in de definitie van euthanasie
van “levensbeëindigend” naar “levensbekortend”
handelen (ondermeer in Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, nr. 1 1998). Hij voorzag verwarring en heeft
pijnlijk gelijk gekregen. In het laatste onderzoek van
Van der Wal en Van der Maas naar de euthanasiepraktijk van artsen (2003) is deze verschuiving gehandhaafd, waardoor mogelijk de uitkomsten bedrieglijk zijn. Veel artsen hebben op de vraag of zij wel
eens een middel hebben toegediend waardoor het
leven is bekort, “ja” ingevuld. Dit is door de onderzoekers als levensbeëindiging aangeduid, die echter
door artsen niet is gemeld aan de toetsingscommissies euthanasie omdat zij (in de lijn van Leenen!)
veronderstelden dat dit geen euthanasie is. Een terechte veronderstelling, meent ethicus Hartog, die
vervolgens liet zien dat mogelijk vrijwel alle “zuivere”
euthanasie in de zin van levensbeëindigend handelen
wél wordt gemeld.
Een ander voorbeeld: Leenen pleitte al vroeg voor
toetsing vooraf. De huidige euthanasieregeling schrijft
voor dat achteraf door een commissie moet worden

(Advertenties)

getoetst of een arts die euthanasie heeft toegepast
zich aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen heeft gehouden. De uitstekende ervaringen met SCEN (Steun
en Consultatie bij Euthanasie in Nederland) vormden
de basis voor dit procedurevoorstel, wat de kwaliteit
van besluitvorming volgens Leenen sterk zou verhogen (Medisch Contact, 11-8-2000). Om wetgeving niet
langer te vertragen, stelde hij tegelijkertijd voor om
deze kwestie door te schuiven naar later. Het lijkt
hoog tijd, zeker nu duidelijk wordt dat euthanasie
door artsen soms op oneigenlijke gronden wordt geweigerd.
Grenzen
Leenens levenswerk leunt op autonomie en zuiver
medisch handelen. Voor beide vroeg hij ruimte, maar
beide moesten ook worden begrensd. Hij worstelde
met die grenzen. Dat werd duidelijk in debatten over
de pil van Drion (tegenwoordig de laatstewilpil) en
hulp bij zelfdoding in geval van levensmoeheid, zoals
bij Brongersma. In zijn commentaar bij de uitspraak
van de Haarlemse rechtbank in de zaak Brongersma
(ontslag van rechtsvervolging) vond hij dat de rechtbank de grenzen van de euthanasiewet te ver oprekte, maar toonde hij zich wel voorstander van de mogelijkheid dat hoogbejaarden zonder reëel perspectief
dodelijke middelen kunnen krijgen. Hij bepleitte een
maatschappelijk debat op basis van een ontwerp hoe
deze verstrekking zorgvuldig te regelen. Die laatste
toevoeging was typisch Leenen: om te weten waar we
over praten, moeten we duidelijk zijn hoe we iets willen regelen, zei hij altijd. Zo stelde hij zich ook steeds
op in het debat over de laatstewilpil: hij was er niet
tegen, maar verlangde een duidelijk voorstel. Dat
voorstel kwam er. In 2004 werd door de NVVE een
procedure voorstel voor de laatstewilpil gedaan.
Ten slotte: Leenen was zijn tijd ook vooruit. Recent
boog een commissie zich over de mogelijkheid van de
reconstructie van iemands wil met betrekking tot het
levenseinde in geval iemand onverwacht wilsonbekwaam wordt en vooraf geen wilsverklaring heeft opgesteld (commissie Rebergen, zie Relevant nr. 3
2006). In 2001 schreef Leenen hier al kritisch over
in Medisch Contact (18-5-2001).
Einde van een tijdperk
In de herfst van 2002 kreeg Leenen onverwacht heftige pijnen en werd kanker in een ver gevorderd stadium vastgesteld. Van meet af aan had hij geen schijn
van kans. Vier maanden van zeer ernstig lijden zou hij
nog doormaken. Op oudejaarsdag viel zijn leven stil.
Hiermee kwam een eind aan een tijdperk. We moeten
het verder doen met wat hij heeft gedaan en geschreven. En dat is veel en behartenswaardig. ■
In 1998 ontving Leenen het erelidmaatschap van de
NVVE

H.J.J. Leenen • Handboek gezondheidsrecht • Bohn Stafleu
van Loghum, 2002 • € 50,95 • ISBN 9031336076

Vacatures bestuur
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in april 2007
treden NVVE-bestuursleden Cees Jonker en Antoinet
van Nierop reglementair af. Beiden stellen zich opnieuw verkiesbaar. Eventuele andere kandidaten voor
deze functies worden opgeroepen zich te melden.
Van de kandidaten wordt verwacht:
• affiniteit met de doelstellingen van de NVVE
• visie op en ervaring met besturen, ondersteund
door een persoonlijke visie
• maatschappelijke betrokkenheid
• actieve deelname aan/in een voor de NVVE
relevant netwerk
• representativiteit
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Rob Jonquière,
directeur NVVE, tel 020 – 531 59 16.
Ook als u iemand voor een van
deze posities meent te kunnen
aanbevelen, wordt u verzocht
contact op te nemen met de NVVE.

Presentatiedienst
De NVVE is voor de Presentatiedienst op zoek naar een

STANDHOUDER
De vrijwillige medewerkers van de Presentatiedienst
staan met de NVVE-stand op beurzen en symposia.
Een van deze medewerkers heeft de stand in beheer.
De huidige standhouder is wegens omstandigheden
de komende tijd uit de roulatie. Voor de continuïteit
is de NVVE op zoek naar een enthousiast persoon die
deze werkzaamheden tijdelijk kan overnemen en in de
toekomst samen met de standhouder deze functie wil
blijven vervullen.
Wij vragen:
• goede presentatie- en spreekvaardigheid
• flexibele beschikbaarheid
• beschikking over een auto
• ervaring met het werken op beurzen en symposia
Wij bieden:
• begeleiding
• deskundigheidsbevordering
• reis- en onkostenvergoeding
Informatie: Walburg de Jong,
tel. 020 - 530 49 77 (secretariaat).
Uw sollicitatie met motivatie en
CV kunt u richten aan: NVVE,
t.a.v. Walburg de Jong,
Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam.
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(Advertenties)

Telefoondienst

Ledenondersteuningsdienst

De NVVE is op zoek naar vrijwillige medewerkers voor
de Telefoondienst uit de regio

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

AMSTERDAM
Wij zoeken vrijwilligers voor twee dagdelen per week,
onder andere voor de maandagochtend. U komt te
werken op het verenigingsbureau in het centrum van
Amsterdam.

kop van NOORD-HOLLAND
De LOD bestaat uit vrijwilligers die informeren, adviseren, ondersteunen en zo nodig bemiddelen bij vragen of problemen rondom het vrijwillig levenseinde.

Wij vragen:
• levenservaring
• goede contactuele eigenschappen
• goede taalbeheersing
• administratieve accuratesse
• enige computervaardigheid
Wij bieden:
• ruime inwerkperiode
• training en begeleiding
• deskundigheidsbevordering
• reisvergoeding
• prettige werksfeer
Voor informatie kunt u contact
opnemen met Hans Maliepaard,
coördinator Telefoondienst,
tel. 020 - 530 49 73.
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Wij vragen:
• relevante werkervaring, bij voorkeur vanuit het
maatschappelijk werk of de gezondheidszorg
• zeer goede contactuele eigenschappen
• flexibele beschikbaarheid
• beschikking over een auto
• bij voorkeur 35 jaar of ouder
Wij bieden:
• training en begeleiding
• deskundigheidsbevordering
• reis- en onkostenvergoeding
Informatie: S. Postma en A. Peetoom,
coördinatoren LOD, tel. 020 - 620 06 90.
Uw sollicitatie met motivatie en
CV kunt u richten aan: NVVE,
t.a.v. S.C. Postma, Postbus 75331,
1070 AH Amsterdam.

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

Zwitserland in de polder
Met veel belangstelling heb ik het
artikel Zwitserland in de polder...?
gelezen in Relevant nr. 4 2006.
Wat zou het een zegen zijn als ook
in Nederland “leken” (onder voorwaarden natuurlijk) hulp bij zelfdoding mochten geven. Dan zou de
discussie over de laatstewilpil,
waarvan ik betwijfel of die er ooit
komt, helemaal niet meer nodig
zijn. Ik ben er sowieso een voorstander van dat wanneer iemand,
om wat voor redenen dan ook, genoeg heeft van het leven en nog in
staat is zelf een
drankje in te nemen, dit ook zelf
doet. Euthanasie
zou dan alleen
nog nodig zijn
voor mensen die
niet meer kunnen
slikken of motorisch niet (meer)
in staat zijn het
drankje zelf in te
nemen. Ik hoop
dat de NVVE zich daar sterk voor
wil maken.
A. Bruine, Rotterdam

Kan de toon wat luchtiger?
Vermoedelijk zijn alle NVVE-leden
de vereniging welgezind, maar ik
heb nog nooit meegemaakt dat iemand anders er een gesprek over
begon of zelfs maar aan gaf betrokken te zijn. Toch zou het goed
zijn als er meer en algemener over
de NVVE en over vrijwillige euthanasie gesproken werd. We proberen een mening uit te dragen en
ons moreel recht te effectueren,
maar we praten er nauwelijks over.
Dat moet te organiseren zijn.
Een paar voorstellen om de aandacht te vestigen op de NVVE en
haar doelstellingen. Ten eerste: activeer de leden. Maak een Pr-groep
(digitaal, dan krijgen leden buiten
de Randstad ook eens een kans
om wat voor de club te doen!)
Vraag leden om ideeën om de publieke attentie te verhogen. Bijvoorbeeld “Loesje”-achtige oneliners voor op Pr-stickers en NVVEpoststukken, waarin bejaard-zijn en
euthanasie relativerend benaderd
worden. Open een cartoonhoekje

in Relevant. Leden sturen een beschrijving in en andere leden maken daar een tekening bij. Ooit vier
verschillende cartoons met dezelfde tekst gezien? Geef mij daarnaast iets waarmee duidelijk zichtbaar wordt dat ik voorstander ben
van euthanasie. Dat kan het ijs
breken en een gesprek openen en
het is niet banaler dan een kruisje
aan een ketting of een visje achter
op een auto. Dus wat let ons? Zet
maandelijks een miniadvertentie in
de landelijke bladen met een tekst
die te denken geeft (die bedenken
leden als hun dat gevraagd wordt
bij tientallen).
Leden van politieke partijen willen
best de doelstellingen van de NVVE
aankaarten op het niveau van gewone ledenvergaderingen, verkiezingsvergaderingen enz. Ik zou dan
graag een tekstje hebben dat ik
achter kan laten of uit kan delen.
En: kan de toon eens wat luchtiger? Er wordt binnen de NVVE best
wel gelachen, maar buitenstaanders associëren ons met loodzware ernst, filosofische contemplatie,
uitzichtloze zwaarmoedigheid. Dat
hoorde ik allemaal van kennissen
die niet konden begrijpen wat ik op
een jaarvergadering van de NVVE
ging doen. Tegenwoordig heet dat
uitstraling en imagebuilding, maar
ook als je dat verwerpelijke ontwikkelingen vindt, is het niet slim om
tegen de tijdsgeest in te gaan.
Hajo Vleming, Voorst

Hoe zit het met de SP?
In Relevant nr. 4 2006 stond een
opsomming van passages rond levenseindevraagstukken die opgenomen zijn in de verkiezingsprogramma’s van de vele politieke
partijen die Nederland telt. Erg
jammer dat het standpunt van de
Socialistische Partij (SP) in deze
lijst ontbrak. Was de SP eerst een
kleine partij met niet al te veel betekenis (was dat de reden?) nu is
de SP uitgegroeid tot een partij
met 25 Kamerleden waar men (ook
de NVVE!) niet meer omheen kan.
Ik had voordat ik ging stemmen
graag geweten wat hun plannen
voor de komende vier jaar met betrekking tot ons vraagstuk zijn.
Simone Mulder, Weesp

BRIEVEN

Naschrift red.: In het overzicht zijn alleen die partijen opgenomen die in hun
(concept)verkiezingsprogramma passages hebben opgenomen over vraagstukken rond het levenseinde. In het
programma van de SP staat niets vermeld over dit onderwerp, vandaar dat
de SP in het overzicht ontbrak. De SP
stemde in de Tweede Kamer (2000) en
de Eerste Kamer (2001) tegen de nieuwe euthanasiewet.

Nieuwe wilsverklaringen
In het laatste nummer van Relevant
stond een artikel over de nieuwe
wilsverklaringen van de NVVE. Mijn
vrouw en ik zijn al sinds 1986 in
het bezit van een euthanasieverklaring en hebben deze in het verleden
ook meerdere malen met onze
huisarts besproken. Onlangs hebben we dat opnieuw gedaan toen onze huisarts met pensioen ging
en werd opgevolgd.
Zijn opvolger is een
jonge man met weinig
(geen?) ervaring op
dit gebied maar gelukkig heeft hij bij
ernstig lichamelijk
en (in combinatie
daarmee) geestelijk
lijden geen bezwaren.
Ik kan wel zeggen dat
er een last van onze
schouders viel. Het kostte ons toch
veel moeite dit gesprek met hem
aan te gaan: je vraagt nogal wat! De
redenen voor de NVVE om nieuwe
wilsverklaringen uit te geven, zijn
mij duidelijk. Maar ik zie er tegenop
om weer nieuwe verklaringen in te
moeten vullen en deze weer met de
huisarts en kinderen te moeten bespreken. Daarom mijn vraag: zijn
onze oude verklaringen nog geldig
of kunnen we deze nu in de prullenbak gooien?
J.K. en A. de Boer, Landgraaf
Naschrift red.: De “oude” verklaringen
hoeven zeker niet in de prullenbak. Er is
geen enkele verplichting de nieuwe wilsverklaringen aan te schaffen. Als u uw
euthanasieverklaring en het behandelverbod goed met uw arts(en) heeft besproken en uw naasten zijn ook op de
hoogte, dan kunnen de verklaringen gewoon gebruikt blijven worden.
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EUTHANASIEWET

De Nederlandse euthanasiewet is vergaand en vooruitstrevend, maar tegelijkertijd bevoogdend. Het lijden van het individu is in de euthanasiewet leidend,
niet het zelfbeschikkingsrecht. Juridisch is euthanasie niet afdwingbaar en de euthanasieverklaring dus
niet meer dan een netjes aangekleed verzoek. De
Amsterdamse juriste Esther Pans (30) promoveerde
in november op een onderzoek naar de normatieve
grondslagen van de euthanasiewet. Pans: ‘Lijden is
van oudsher het belangrijkste element in de afweging bij euthanasie. Wellicht wint waardigheid aan
belang, maar alleen binnen het kader van zelfbeschikking. Enkel verlies van waardigheid zonder een
medisch classificeerbare ziekte, dus alleen op basis
van het zelfbeschikkingsrecht, past niet in ons wettelijke kader.’

Door Leo Enthoven

‘ER IS TE WEINIG KENNIS OVER LIJDEN’
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‘Mijn onderzoek bestaat uit drie delen: rechtspraak,
wetgeving en medische ethiek. Na eerst een rechtspraakanalyse te hebben uitgevoerd, heb ik de parlementaire geschiedenis van de euthanasiewet bestudeerd en deze twee met elkaar vergeleken. Vervolgens wilde ik vanuit de medische ethiek alle moeilijke,
open begrippen uit wetgeving en rechtspraak voorzien
van interpretatie, verdieping, verrijking. Niet om één
gezaghebbende uitleg te geven, maar om die begrippen concreter te maken.
Het strafrecht is bij de totstandkoming van de euthanasiewet van groot belang geweest omdat de politiek
niet met wetgeving kwam. In de rechtszaal waren alle
principiële keuzes al gemaakt. De wetgever heeft geen
principiële discussie meer gevoerd toen de euthanasiewet werd behandeld. Dat viel mij tegen. De politiek
heeft uitsluitend in de wet vastgelegd wat in de praktijk was gegroeid. Dat is opvallend, want euthanasie is
geen typisch strafrechtelijk probleem. Het is een medisch, ethisch en juridisch probleem, dus maatschappelijk. Ik vind het wel verstandig dat de wetgever weinig definitief heeft vastgelegd. Dat laat ruimte voor
veranderingen die gebaseerd zijn op ontwikkelingen
in recht, geneeskunde en medische ethiek. Rechters
moesten een constructie bedenken om artsen vrijuit
te laten gaan. Dat werd het conflict van plichten van
de arts om aan de ene kant het leven te beschermen
en aan de andere kant ondraaglijk en uitzichtloos lijden te verlichten als de patiënt daar om vraagt. Die
Relevant 1/2006

constructie is heel gelukkig gebleken. De rechters
hebben vanaf het begin bepaald dat niet het recht leidend is, maar dat de geneeskunde en de medische
ethiek dat zijn. Die twee bepalen de ontwikkelingen,
het recht beperkt zich tot het juridisch kader. Het is
goed dat rechters maatschappelijke ontwikkelingen
meenemen in hun rechtspreken. Kennelijk was de tijdgeest in de jaren zeventig rijp om genuanceerder naar
levensbeëindiging te kijken, om een medisch-ethisch
deskundige in te schakelen. De criteria die destijds
zijn geformuleerd vormen de basis van de huidige wet.
Het is opmerkelijk dat toen al duidelijk was welke kant
het op moest. Men was zich bewust van de mogelijkheden van de geneeskunde, maar ook van de schaduwzijden.’
Weinig kennis over lijden
‘De jurisprudentie toont een duidelijke lijn. Het lijden
van de patiënt en de barmhartigheidplicht van de arts
staan voorop. Zelfbeschikking is onmisbaar, maar het
lijden is nodig om het beroep op barmhartigheid te legitimeren. De term “lijden” kan veel situaties omvatten en is daarom heel bruikbaar voor de toekomst.
Het is ruimer dan ziekte of stoornis, het kan lichamelijk of psychisch zijn. Dat mooie uitgangspunt om het
lijden voorop te stellen is echter door de Hoge Raad
in de zaak Brongersma (die levensmoe was) in 2001
ingeperkt. De Hoge Raad bepaalde, in tegenstelling
tot eerdere uitspraken, dat lijden moet zijn gegrond op

een classificeerbare ziekte of stoornis. Deze uitspraak
kun je ook zien als een hulpmiddel ter interpretatie van
de uitzichtloosheid, van de behandelbaarheid van het
lijden. Bovendien is dat classificatiesysteem aan veranderingen onderhevig. Vroeger gold bijvoorbeeld homofilie als een stoornis. Lijden aan het leven zou wellicht
op den duur van een medische classificatie kunnen
worden voorzien, maar de tijd is er nu niet rijp voor.
Er is nog te weinig kennis over lijden. Ontwikkelingen
in de medische ethiek en in de geneeskunde vullen de
definitie van lijden in. Dat maakt het mogelijk om nieuwe inzichten over lijden te verwerven. Een voorbeeld is
dementie. Het lijkt steeds duidelijker te worden dat
ook demente mensen kunnen lijden, niet alleen in de
beginfase van hun ziekte maar ook in latere stadia.
Dat betekent dat dergelijke gevallen in de toekomst
wellicht onder de euthanasiewet gaan vallen. Het
grootste probleem zal zijn om een arts te vinden die
wil helpen. Driekwart van de verpleeghuisartsen vindt

‘Zelfbeschikking is een harde
voorwaarde om voor euthanasie
of hulp bij zelfdoding in aanmerking te komen’
het op dit moment ondenkbaar dat ze ooit een euthanasieverzoek van een demente patiënt inwilligen. Zelfbeschikking is een harde voorwaarde om voor euthanasie of hulp bij zelfdoding in aanmerking te komen.
Als daar twijfel over bestaat kom je strafrechtelijk bij
moord uit. Voor rechters en de toetsingscommissies is
het verzoek van de patiënt cruciaal. Maar dat verzoek
alléén is op zich onvoldoende reden om een euthanasieverzoek in te willigen, al is het onmisbaar.’
Waardigheid
‘Naast lijden en zelfbeschikking spelen andere begrippen een belangrijke rol, bijvoorbeeld waardigheid. Dat
begrip is in 1984 door de Hoge Raad geïntroduceerd
maar nooit uitgewerkt. In mijn proefschrift heb ik geprobeerd er handen en voeten aan te geven. Als je
recht wil doen aan wat het begrip beoogt, kun je niet
één duidelijke definitie geven. Het heeft raakvlakken
met veel andere begrippen. Waardigheid raakt elk aspect van een persoon, is ruimer dan lijden, verschilt
van mens tot mens. Externe factoren spelen ook een
rol. Het is zo’n moeilijk begrip dat ik me afvraag of het
ons in de toekomst verder kan brengen. Voor artsen is
waardigheid lastig hanteerbaar. Als element van lijden
is verlies van waardigheid wél aanvaardbaar. Enkel verlies van waardigheid, zonder een medisch classificeerbare ziekte, alleen op basis van het zelfbeschikkingsrecht, past niet in ons wettelijke kader.
Het gaat nog steeds om het individu, hoe een persoon
de eigen waardigheid ziet. Dat is de “individuele waardigheid”, maar er is ook een begrip “collectieve waardigheid”. Voor samenlevingen geldt die waardigheid
als een basisnorm. Alle burgers zijn waardig, ongeacht

ziekte, leeftijd, mentale gesteldheid. Die waardigheid is
belangrijk om de zwakkeren te beschermen. Als je die
gaat inkleuren, gaat subjectiveren, raak je die bescherming kwijt. In het slechtste geval kun je enge praktijken krijgen, dat de staat gaat bepalen wat waardig is.
Als zelfbeschikking zou wegvallen, komt waardigheid
in de gevarenzone. Zelfbeschikking blijft hierbij onmisbaar. Punt uit.’
Abstracte begrippen
‘In de euthanasiediscussie gaat het vaak om open,
abstracte begrippen. Concretere begrippen zouden
geen recht doen aan de complexiteit van de afweging.
Euthanasie is geen zwart-wit discussie. Die open termen zijn nodig om diepte te geven aan afwegingen en
beslissingen. Artsen en rechters komen er niet uit als
je hun vraagt definities te geven. In het licht van heel
concrete gevallen kunnen ze wel met deze termen uit
de voeten. Die begrippen zijn op abstract niveau dus
niet bruikbaar, wel in concrete situaties. In 90 procent
van de (ingewilligde) euthanasiegevallen is er sprake
van kanker. Die gevallen zijn niet omstreden. Bij relatief weinig gevallen, grensgevallen, ethisch moeilijke
zaken, doet de interpretatie er echt toe. Die zijn van
belang voor verfijning van de normen.
Dementie en psychisch lijden kunnen onder de huidige wet vallen. Ik begrijp de gerechtvaardigde wens
van die patiëntengroepen. Ze worden niet gehoord,
niet geholpen. Ze passen binnen het normatieve kader van de wet. Lijden is het zwaartepunt van de wet.
Als je dat lijden kunt vaststellen en als barmhartigheid het leidend beginsel is, dan vind ik het onrechtvaardig dat zij nagenoeg nooit geholpen worden. Daar
zit een ongelijkheid in. Artsen verlenen die hulp niet
omdat ze er een intuïtieve weerstand tegen hebben.
Ze zouden niet goed kunnen leven met een wet waarin zij veel minder de regie hebben over het euthanasieproces.’
Toekomst
‘De flexibiliteit van de euthanasiewet is een sterk
punt. Kritiek is natuurlijk mogelijk. De wet verleent bijvoorbeeld de euthanasieverklaring geen enkele rechtskracht. Gewekte verwachtingen worden niet waargemaakt. We praten dan over mensen die niet meer met
hun arts kunnen communiceren, want als je dat wél
kunt heb je die verklaring niet nodig. Het is teleurstellend dat de verklaring, bezien vanuit de rechtspositie
van de patiënt, niet werkt in de gevallen waar die juist
voor bedoeld is: als de patiënt zelf niet meer kan aangeven wat zijn wensen omtrent zijn levenseinde zijn.
Zelfbeschikking past niet goed in ons huidige systeem,
dus wilde de wetgever niet dat de euthanasieverklaring
afdwingbaar werd. Voor die afdwingbaarheid is een
heel ander normatief kader nodig, een heel ander
soort wet. Dit is het moeilijkste probleem van de toekomst: wat de samenleving hiermee moet.’ ■
Esther Pans • De normatieve grondslagen van het Nederlandse euthanasierecht • Wolf Legal Publishers, 2006 •
€ 35,- • ISBN-13: 978 90 5850 218 6 • Te bestellen via
www.wlp.biz
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Door Marleen Peters

UITNODIGING LEDENOVERLEG EN ALV 2007
Ledenoverleg
Datum:
Plaats:
Aanvang:

woensdagavond 7 maart 2007
Hoog Brabant Vergadercentrum
Radboudkwartier 23 in Utrecht
19.30 uur

Conform het Huishoudelijk Reglement wordt NVVE-leden ook dit jaar
weer de gelegenheid geboden om tijdens het Ledenoverleg met elkaar
van gedachten te wisselen over belangrijke beleidsstukken van de
Algemene Ledenvergadering, waaronder het jaarplan en de begroting.
Doel is bovenal uw ideeën over de voornemens van het bestuur te toetsen aan die van andere NVVE-leden. Desgewenst is er ook ruimte en
tijd om gezamenlijk amendementen op die voorstellen te formuleren.

Algemene Ledenvergadering (ALV)
Datum:
zaterdag 28 april 2007
Plaats:
Jaarbeurs in Utrecht
Ontvangst: vanaf 10.00 uur
Naast de gebruikelijke agendapunten (inhoudelijk en financieel jaarverslag 2006, jaarplan en begroting 2007) zal dit jaar tijdens de ALV
worden stilgestaan bij twee onderwerpen die de toekomst van de NVVE
betreffen. In een beleidsnotitie zal worden aangegeven op welke wijze
vorm wordt gegeven aan het vorig jaar aangenomen plan tot het ontwikkelen van wetenschappelijk onderzoek vanuit patiëntenperspectief:
financiering, betrokkenheid NVVE en instelling van een NVVE-leerstoel.
Verder zal het bestuur tijdens de ALV haar visie presenteren op de toekomst van de vereniging in meer algemene zin.
Het middagprogramma staat in het teken van het onderwerp van het
NVVE-symposium dat in december werd gehouden: Hulp bij zelfdoding.
Zwitserland in de polder…? Naast de vertoning van de documentaire
Het recht om te sterven, waarin de Zwitserse praktijk van hulp bij zelfdoding wordt weergegeven, zal voorzitter Eugène Sutorius de ins en
outs van de Nederlandse regelgeving op dit terrein bespreken en de
wenselijkheid van aanpassing van artikel 294 Wetboek van Strafrecht.
Globaal programma
10.00 uur ontvangst
11.00 uur eerste deel ALV
12.00 uur lunch
13.00 uur tweede deel ALV
14.30 uur hulp bij zelfdoding
16.00 uur afsluiting
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Voor beide bijeenkomsten bent u van harte uitgenodigd. Wilt u het
Ledenoverleg en/of de ALV bijwonen, stuur dan de in deze Relevant
opgenomen kaart (tussen pag. 26 en 27) terug naar de NVVE.
U krijgt dan tijdig de agenda, vergaderstukken en details over plaats
en tijd toegestuurd. Voorafgaand aan beide bijeenkomsten zullen de
relevante stukken ook te vinden zijn op www.nvve.nl
Uiterste aanmelddata
Ledenoverleg 26 februari 2007 en ALV 4 april 2007.
Relevant 1/2007

NVVE-voorzitter Eugène Sutorius
(midden) overhandigde de eerste
sets nieuwe wilsverklaringen van
de NVVE aan actrice Kitty Courbois en verpleeghuisarts Bert Keizer op 17 oktober in de Rode
Hoed in Amsterdam.

Website NVVE interactief
Sinds kort is de website van
de NVVE interactief. Door in te
loggen met uw lidnummer en
postcode kunt u nu rechtstreeks bestellingen plaatsen
bij de NVVE en uw persoonlijke
gegevens (bijvoorbeeld bij verhuizing) wijzigen. Nieuw is ook
de mogelijkheid deel te nemen
aan fora. Op deze manier kunt
u met andere leden in gesprek
gaan over het vrijwillig levenseinde en alles wat daarmee te
maken heeft. Een andere belangrijke aanvulling is de mogelijkheid om een persoonlijk
dossier aan te leggen. U kiest
dan een of meer nieuwsonderwerpen waarvan u op de hoogte wilt worden gehouden. Uw
lidmaatschapsnummer vindt u
op de adressticker van Relevant, op de wilsverklaringen en
op de lidmaatschapskaart van
de NVVE.
Een goede dood of goed
sterven?
Yarden Vereniging organiseert
wederom in samenwerking
met de NVVE een aantal symposia. Thema dit jaar is Euthanasie of Palliatieve sedatie;
een goede dood of goed sterven? Zorgt euthanasie inderdaad voor een goede dood of
laat palliatieve sedatie mensen goed sterven en is dat een
“betere” oplossing uit een lijdensweg? En zijn euthanasie
en palliatieve sedatie wel vergelijkbaar?
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De bijeenkomsten worden ingeleid door de voorzitter van
de Commissie Artsen van de
NVVE John Bos (euthanasie)
en internist-oncologen Joep
Douma en Monique NiemerTucker (palliatieve sedatie). Na
de pauze is er de mogelijkheid
om vragen te stellen en onder
leiding van NVVE-directeur Rob
Jonquière in discussie te gaan
met de inleiders. De symposia
zijn gratis toegankelijk en beginnen om 20.00 uur.
1 maart
Zalencentrum de Raayberg
Antwerpsestraatweg 267
Bergen op Zoom
Info: cfdejong48@home.nl
27 maart
Zalencentrum Baexheimerhof
Kerkstraat 1a, Baexem
Info: brakelh@xs4all.nl
077 - 4746307
18 april
Yarden Crematorium Slingerbos, Slingerboslaan 15, Ede
Info: armida@hetnet.nl
0318 - 610953

Hans Schuurman nieuwe
psycholoog NVVE
Sinds begin november is Hans
Schuurman aangesteld als
psycholoog bij de NVVE.
Schuurman (41) is (psychiatrisch) verpleegkundige en studeerde psychologie. Hij volgt
Martine Cornelisse en Danny
Bobbe op die begin december
afscheid namen. In het kader
van zijn studie psychologie
schreef Schuurman een scriptie over ondraaglijk en uitzichtloos lijden, met als doel deze
begrippen te objectiveren.
Tot voor kort werkte hij als consultatief psychiatrisch verpleegkundige in het Slotervaart Ziekenhuis in Amsterdam.
OPROEP
Zijn uw gegevens, zoals bekend bij de NVVE, gewijzigd?
Geef deze wijzigingen dan
s.v.p. aan ons door. Dit kan
telefonisch 020 – 620 06 90,
via fax 020 – 420 72 16 of
mail euthanasie@nvve.nl.

IN MEMORIAM ANDRIES POSTMA
Op 8 december 2006 overleed
op rustige en vreedzame wijze
erelid Andries Postma. Hij werd
80 jaar. Andries was vanaf het allereerste begin betrokken bij de
discussies over euthanasie in
het algemeen en de NVVE in het
bijzonder. Hij was om te beginnen
steun en toeverlaat van zijn
vrouw die haar moeder in 1971
op haar eigen en herhaald verzoek hielp sterven en zich daarvoor moest verantwoorden
voor de rechtbank. De vele reacties uit binnen- en buitenland betekenden voor hem een aanmoediging om de NVVE,
die naar aanleiding van deze zaak in 1973 werd opgericht,
te blijven steunen. Steun in beleidsmatige zin als vrijwillig
adviseur inzake ingewikkelde beslissingen op het gebied
van het levenseinde, maar ook een aantal jaren als voorzitter. Samen met zijn vrouw werd Andries begin jaren tachtig benoemd tot erelid van de NVVE vanwege hun verdiensten voor het maatschappelijke debat. Altijd is hij de ontwikkelingen rond levenseindebeslissingen actief blijven volgen. De NVVE gedenkt Andries als een gedreven voorvechter van het recht op een vrije keuze bij het levenseinde. Als
een man van weinig woorden maar liever van daden.
Rob Jonquière, directeur NVVE

REANIMEER MIJ NIET
Wanneer u zeker weet dat u in geen geval gereanimeerd wilt worden, is het belangrijk dit vast
te leggen. Alleen zo kunnen artsen en (nood-)
hulpverleners gehoor geven aan uw wens.
Hiervoor ontwikkelde de NVVE een nieuwe nietreanimerenpenning. Op de voorkant staat de
tekst: Reanimeer mij niet. Op de achterkant:
Ik verbied iedereen, onder alle omstandigheden
elke vorm van reanimatie op mij toe te passen.
De nieuwe niet-reanimerenpenning is voorzien van
een foto en de naam, geboortedatum en handtekening van de drager. Hiermee wordt de penning een
rechtsgeldig document dat
nageleefd dient te worden.
Vooraf controleert de NVVE
de gegevens van de aanvrager door middel van een
kopie van een identiteitsbewijs. Hulpverleners, zoals
ambulancepersoneel en
EHBO’ers, wordt hiermee
de zekerheid gegeven dat
(ware grootte)
de penning aan de juiste
persoon is verstrekt.
Voor de duidelijkheid: de niet-reanimerenpenning die tot nu toe werd uitgegeven door de
NVVE is op zichzelf geen rechtsgeldig document. De “oude” penning verwijst slechts naar
de bijbehorende niet-reanimerenpas, die wel
(en nog steeds) rechtsgeldig is. Het probleem
met de oude penning is dat wanneer hulpverleners bij een patiënt deze penning aantreffen,
ze eerst op zoek moeten naar de bijbehorende
pas. Maar wanneer je weet dat bij reanimatie
elke seconde telt, behoort het zoeken naar
de pas vaak niet tot de mogelijkheden. Dat probleem is met de nieuwe penning verholpen
omdat alle benodigde gegevens van de drager
al op de penning staan vermeld.
De “geldigheid” van de nieuwe penning is
inmiddels besproken met de Nederlandse
Reanimatieraad die de penning zal opnemen in
de protocollen voor noodhulpverleners.
De niet-reanimerenpenning is van aluminium
met een kunststof coating, geeft geen allergische reacties en hangt aan een zilveren collier
van 60 centimeter. Prijs € 42,50. Te bestellen
door het invullen en opsturen van de antwoordkaart tussen pag. 2 en 3 in deze Relevant.
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HET BUREAU

LEDENONDERSTEUNINGSDIENST

DIENSTEN

DE NVVE TELT ZESTIEN
DIENSTEN EN COMMISSIES MET
MEER DAN HONDERDVIJFTIG
(VRIJWILLIGE) MEDEWERKERS
DIE ZICH INZETTEN VOOR DE
VERENIGING. WIE ZIJN DIE
MENSEN EIGENLIJK EN WAT
DOEN ZE PRECIES VOOR U?
Door Marleen Peters
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Waar staat de Ledenondersteuningsdienst (LOD) voor?
‘Wij geven informatie, ondersteuning en advies over vragen
en problemen rondom het vrijwillige levenseinde. Dit varieert
van vragen met betrekking tot euthanasie, problemen met
het invullen van de wilsverklaringen tot zaken als palliatieve
sedatie en dementie en euthanasie. Regelmatig zijn we ook
“alleen maar” een luisterend oor. Mensen die in hun omgeving geen gehoor vinden voor hun wensen ten aanzien van
het levenseinde zijn vaak al blij als ze hierover eens open
met iemand kunnen praten.’
Wat moet ik doen als ik hulp van de LOD nodig heb?
‘Je belt naar de NVVE of je stuurt een brief of mail met je
vraag. De coördinatoren van de LOD bekijken dan welke
medewerker van de dienst het dichtst in buurt woont en deze
neemt dan zo snel mogelijk contact op. Sommige vragen
kunnen telefonisch worden afgehandeld, maar de vrijwilligers
gaan meestal op huisbezoek. Een vraag wordt altijd meteen
opgepakt. Maar we kunnen niet altijd garanderen dat iemand
meteen wordt teruggebeld, al streven we er wel naar dat dit
binnen een paar dagen gebeurt.’
Wie zijn die vrijwillige medewerkers?
‘Het zijn allemaal professionals uit de (geestelijke)
gezondheidszorg, zoals maatschappelijk werkers, artsen,
verpleegkundigen en psychologen; 35 in totaal die verspreid
over het land wonen.’
Wat is de rol van de coördinatoren?
‘Wij begeleiden, ondersteunen, trainen en faciliteren de
vrijwillige medewerkers. Daarnaast geven we signalen vanuit
het veld door aan het bestuur. Spoedeisende zaken en
vragen van artsen handelen we zelf af.’
Waarom is de naam ooit veranderd van Ledenhulpdienst in
Ledenondersteuningsdienst?
‘Feitelijk is er niets veranderd. Het probleem was dat de naam
Ledenhulpdienst vaak valse verwachtingen schiep. Sommige
leden dachten dat de NVVE daadwerkelijk actief hulp zou
kunnen geven bij zelfdoding of artsen in dienst had die wel
even langs zouden komen om euthanasie toe te passen. Dat
is dus niet het geval. Vandaar de naamsverandering.’
Zijn de vragen in de loop der jaren veranderd?
‘Vroeger gingen de vragen vooral over euthanasie. Nu gaan
ze vaker over het negeren van het behandelverbod,
palliatieve sedatie of stoppen met eten en drinken. Wat
betreft vragen over hulp bij zelfdoding is het op dit moment
voor niemand meer duidelijk wanneer het geven van
informatie door justitie gezien wordt als een advies en
wanneer het wordt aangemerkt als instructie, wat strafbaar
is. We zijn daar dan ook voorzichtig mee. Voorop staat dat
de NVVE altijd binnen de grenzen van de wet werkt.’
Relevant 1/2007

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

LEDENSERVICE
■

■

■

■

■

Wilsverklaringen De NVVE geeft verschillende
wilsverklaringen uit waarin u kunt aangeven
wat uw wensen zijn omtrent uw levenseinde.
€ 9,- voor het hele pakket in viervoud:
❚ Euthanasieverzoek Hierin omschrijft u onder
welke omstandigheden u zou willen dat de
arts euthanasie toepast.
❚ Behandelverbod Wanneer u uw wil niet meer
kenbaar kunt maken, gelden de in deze verklaring
opgenomen wensen ten aanzien van wel of niet
behandelen. Aan het behandelverbod is de Bijzondere clausule ‘Voltooid leven’ toegevoegd.
❚ Volmacht Voor situaties waarin u zelf niet meer
kunt beslissen, kunt u schriftelijk iemand aanwijzen die namens u optreedt.
Niet-reanimerenpenning De penning is een
beperkt behandelverbod waarmee u aangeeft
te allen tijde niet gereanimeerd te willen worden.
€ 42,50
Ledenondersteuningsdienst Leden van de NVVE
kunnen in een persoonlijk contact informatie en
ondersteuning krijgen bij vragen en problemen
rond het vrijwillig levenseinde.
Gevolmachtigdendienst Voor leden die in eigen
kring geen gevolmachtigde kunnen vinden,
bestaat (onder voorwaarden) de mogelijkheid
dat een vrijwillige medewerker van de Gevolmachtigdendienst als zodanig optreedt.
Kwartaalblad Relevant is een voorlichtend en opiniërend tijdschrift dat viermaal per jaar verschijnt.
Gratis voor leden. Jaarabonnement Nederland
voor niet-leden € 10,- (overige landen op aanvraag). Voor visueel gehandicapten is Relevant
op cd-rom verkrijgbaar.

LIDMAATSCHAP

A A N V R A AG L I D M A AT S C H A P / W I L S V E R K L A R I N G E N

Iedereen vanaf 16 jaar kan lid worden van de
NVVE. De minimumcontributie bedraagt € 15,per jaar. Een “lidmaatschap voor het leven”
behoort tot de mogelijkheden.

❍ Graag ontvang ik informatie over het lidmaatschap van de NVVE.
❍ Ik ben al lid. Stuur mij het aanvraagformulier voor de wilsverklaringen.
(aankruisen wat voor u van toepassing is)
NAAM

ADRES

OVERIGE DIENSTEN

■

■

■

Procesfonds Artsen, verpleegkundigen en leden
die naar de mening van de NVVE ten onrechte
door justitie worden vervolgd voor euthanasie of
hulp bij zelfdoding, of daarover zelf een proces
willen beginnen, kunnen een beroep doen op het
procesfonds. U kunt het fonds steunen door een
bijdrage te storten op giro 6335188 van de NVVE
te Amsterdam, o.v.v. “procesfonds”.
Sprekerskader Het Sprekerskader van de NVVE
verzorgt door het hele land lezingen over keuzes
rond het levenseinde. Enkelen zijn gespecialiseerd op het gebied van de laatstewilpil.
Info K. Scheirlinck, tel. 020 - 530 49 77, e-mail
k.scheirlinck@nvve.nl. Aanvragen minstens vier
weken van te voren. Vergoeding in overleg.
Presentatiedienst Op beurzen, symposia en studiedagen kan op verzoek een NVVE-stand worden
ingericht. Info K. Scheirlinck, tel. 020 - 530 49 77,
e-mail k.scheirlinck@nvve.nl. Aanvragen minstens
vier weken van te voren.
Bijsluiter Europees Medisch Paspoort (EMP)
In het EMP is geen ruimte gelaten voor wensen
omtrent het levenseinde. De NVVE geeft bijlagen
uit – opgesteld in elf talen – die kunnen worden
toegevoegd aan het EMP.
Te downloaden via www.nvve.nl/emp.

DOCUMENTATIE
■

■

Documentatiepakket Een uitgebreid naslagwerk
voor scholieren, studenten en andere geïnteresseerden, incl. de brochure Het laatste stuk. € 5,Brochures
❚ Lijden aan het leven Bundeling van de lezingen
die werden gehouden tijdens het NVVE-symposium
Lijden aan het leven. Mogen we daar een eind
aan maken…? € 5,25 leden, € 6,25 niet-leden
❚ Dementie en euthanasie Bundeling van de lezingen die werden gehouden tijdens het NVVE-symposium Dementie en euthanasie; er mag meer
dan je denkt… € 5,25 leden, € 6,25 niet-leden
❚ Wil en wet Geeft een overzicht van de keuzes
die u kunt maken rond uw levenseinde.
€ 3,25 leden, € 4,25 niet-leden
❚ Het laatste stuk Aan de hand van ca. tweehonderd vragen en antwoorden geeft deze brochure
een uitgebreid beeld van alles wat te maken
heeft met beslissingen rond het levenseinde.
€ 2,- leden, € 3,- niet-leden
❚ In gesprek met de arts Geheugensteun voor wie
een gesprek wil aangaan met de huisarts over
euthanasie. € 3,25 leden, € 4,25 niet-leden

POSTCODE

WOONPLAATS

LIDMAATSCHAPSNUMMER

DATUM

Houdt u rekening met een levertijd van ongeveer
twee weken. Stuur deze bon (of een kopie) in een
gefrankeerde envelop naar:

NVVE
POSTBUS 75331
1070 AH AMSTERDAM

❚ Het Schotse Boekje over methoden van zelfdoding Over middelen en methoden die gebruikt
kunnen worden ter bespoediging van het levenseinde. Minimaal drie maanden lidmaatschap vereist. € 4,❚ Stoppen met eten en drinken Info over versterven, de keuze voor de dood door te stoppen met
eten en drinken. € 3,- leden, € 4,- niet-leden
❚ Verpleegkundigen en euthanasie Info over het
niet instellen/weigeren van een behandeling,
euthanasie, hulp bij zelfdoding, “klaar met leven”,
versterving en palliatieve sedatie, toegesneden
op de taak die de verpleegkundige daarbij heeft.
€ 3,50
❚ Christelijk geloof en euthanasie In discussies
lijkt het soms alsof het christelijk geloof euthanasie volledig uitsluit. Toch is de bijbel daar niet zo
eenduidig over. € 2,75 leden, € 3,75 niet-leden
❚ Levensbeschouwing en euthanasie Bijdragen
over islam, boeddhisme, hindoeïsme, jodendom,
christendom en humanisme in relatie tot euthanasie. € 4,- leden, € 5,- niet-leden
❚ Geannoteerde bibliografie Bespreekt boeken,
rapporten en andere uitgaven over euthanasie,
ethiek, gezondheidsrecht en hulp bij zelfdoding.
€ 3,50 leden, € 4,50 niet-leden

Het documentatiepakket en brochures kunnen
worden besteld via www.nvve.nl of telefonisch
020 - 620 06 90.

✁

■

SCHENKINGEN
U kunt de NVVE op veel
manieren steunen.
Bijvoorbeeld door middel
van een schenking, periodieke uitkering of legaat.
Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met
directeur Rob Jonquière,
tel. 020 - 531 59 16.

Bestuur NVVE:
prof. mr. E.Ph.R. Sutorius
(voor zitter)
drs. A. Baars-Veldhuis
(vice-voor zitter)
mr. A.V. van Nierop
(secretaris)
ir. W. Beekman
(penningmeester)
drs. J. Huisman
prof. dr. C. Jonker
F.A. Visscher
Directeur:
Rob Jonquière

LEDENOVERLEG EN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2007
LEDENOVERLEG
woensdag 7 maart 2007
Hoog Brabant Vergadercentrum
Radboutkwartier 23 in Utrecht

Tijdens het ledenoverleg van de NVVE
kunnen de leden, voorafgaand aan de
Algemene Ledenvergadering, met elkaar
van gedachten wisselen over het jaarplan
2007 en de begroting van de NVVE. Met
desgewenst tijd en ruimte om amendementen op die voorstellen te formuleren.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
zaterdag 28 april 2007
Jaarbeurs in Utrecht (Prins Claushal)

Op de Algemene Ledenvergadering zullen de
volgende agendapunten worden behandeld:
inhoudelijk en financieel jaarverslag 2006,
jaarplan en begroting 2007. Het middagprogramma zal gewijd zijn aan het thema van
het NVVE-symposium Hulp bij zelfdoding.
Zwitserland in de polder…? Naast de vertoning van een documentaire zal voorzitter
Eugéne Sutorius de Nederlandse regelgeving
rond hulp bij zelfdoding bespreken.

Voor beide bijeenkomsten bent u van harte uitgenodigd
(zie pag. 24)

