
RELEVANT
Tijdschrift van de nvve | nummer 3 | september 2017

 8 Verpleegkundigen over hun rol in laatste levensfase

 12 Sjef Boesten: ‘Onze Lieve Heer zocht nog een huisarts’

 18 Echtpaar Vogels weigerde ‘slachtoffer’ te worden

 23 Derckx en Frequin strijden voor ‘zalig uiteinde’

1812 238



   
  

Redactioneel
Geen komkommertijd 

Zomertijd is doorgaans komkommertijd, 

maar wat het thema euthanasie betreft, is 

het de afgelopen maanden geen moment stil 

geweest. Het bontst maakte sgp-voorman 

Kees van der Staaij het, toen hij in de 

Amerikaanse Wall Street Journal betoogde dat 

artsen in Nederland bereid zijn je voor het 

minste of geringste een dodelijk middel te 

verschaffen. 

Als tegenhanger zouden we deze editie van 

Relevant eigenlijk in de Verenigde Staten 

moeten uitbrengen. Lees bijvoorbeeld het 

interview met verpleegkundige Jeannine 

Salvino en arts Kees van Gelder, beiden 

verbonden aan de Levenseindekliniek. Hun 

afwegingen staan lijnrecht tegenover het 

beeld dat nog recent is geschetst door onder 

anderen de ethicus Theo Boer, de psychiater 

Boudewijn Chabot en de politicus Kees van 

der Staaij. 

Voor Salvino en Van Gelder zijn een 

duidelijke wilsverklaring en een 

overtuigend verhaal van de familie niet 

zomaar reden om een verzoek tot euthanasie 

bij dementie te honoreren. Zij willen er zelf 

van overtuigd zijn dat de patiënt lijdt en dat 

medicijnen om dat lijden te verzachten niet 

helpen. Daarnaast moeten zij de Regionale 

Toetsingscommissie Euthanasie kunnen 

overtuigen. Voor Van Gelder geldt: ‘Als een 

patiënt ernstig lijdt en je doet als arts niks 

dan toekijken, dan laat je mensen in de 

steek.’ 

Op 8 maart kreeg onze collega, nvve-

medewerker Bas Vogels euthanasie. Hij werd 

47 jaar. Relevant sprak met hem, vier dagen 

voor zijn overlijden, en enkele maanden 

later met zijn echtgenote Nilüfer. Hun relaas 

is indrukwekkend. Persoonlijke verhalen 

zeggen, zo blijkt telkens weer, zoveel meer. 

Dat geldt ook voor het interview met Sjef 

Boesten, als arts van de Levenseindekliniek 

steun en toeverlaat voor mensen met 

een verzoek om euthanasie, en opeens 

geconfronteerd met zijn eigen levenseinde.

Tot slot in dit nummer: een kennismaking 

met de nieuwe directeur van de nvve, 

Agnes Wolbert. Dat ze solliciteerde bij een 

vereniging die ijvert voor het zelfgekozen 

levenseinde was voor haar en haar 

directe omgeving niet zo’n verrassing: 

‘Zelfbeschikking, de regie in eigen hand 

houden, is een thema dat al heel lang een 

rol speelt in mijn leven.’ Haar eerste column 

staat eveneens in deze Relevant. Z
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marije langelaar (1978) debuteerde als dichter in 

2003 met haar bundel De rivier als vlakte. Haar debuut 

werd in 2009 gevolgd door De schuur in. Deze bundel 

werd genomineerd voor de Jo Peterspoëzieprijs en 

de J.C. Bloemprijs en werd bekroond met de Hugues 

C. Pernathprijs. In juni van dit jaar verscheen haar 

derde bundel, Vonkt. Ze werkt aan een vierde en aan 

een roman. Voordat ze zich volledig ging wijden aan 

dichten was Langelaar beeldend kunstenaar. Ze legde 

zich toe op fotografie, installatie- en videokunst. 

Langelaar woont deels in het Belgische Rozenaken en 

deels in Arnhem. 
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‘Euthanasie bij vergevorderde 
      dementie kán wel’

Euthanasie bij dementie is een kwestie van om 

‘vijf voor twaalf’ ingrijpen, want ‘na twaalven’ is 

het te laat. Om voor euthanasie in aanmerking 

te komen moet je kunnen zeggen dat je dood 

wilt. Als je te lang wacht, is de dementie zo ver 

gevorderd dat je vergeten bent wat je wilde. En 

dan kan een arts je niet meer helpen. Maar soms 

is euthanasie wél mogelijk. • Inge Klijn

Specialist ouderengeneeskunde Kees van Gelder vindt collega’s onnodig bang 

Vorig jaar waren er drie mensen met 

vergevorderde dementie die euthanasie kregen. 

Specialist ouderengeneeskunde en arts van de 

Levenseindekliniek, Kees van Gelder, is een van de 

artsen die deze patiënten euthanasie gaven. Hij vindt zijn collega-

artsen onnodig bang. ‘Als je het zorgvuldig en transparant regelt, 

kun je demente patiënten die ernstig lijden en die steeds hebben 

aangegeven dat ze niet in een dergelijke situatie terecht willen 

komen, wel degelijk euthanasie geven.’ Het steekt hem dat deze 

mensen niet worden geholpen. ‘Als een patiënt ernstig lijdt en je 

doet als arts niks dan toekijken, dan laat je mensen in de steek.’ 

Elke dag lijden > Samen met verpleegkundige Jeannine Salvino, 

ook verbonden aan de Levenseindekliniek, legt Van Gelder uit 

wanneer euthanasie mogelijk is. Dat doen zij aan de hand van de 

casus van een man met vergevorderde dementie. Op verzoek van 

zijn wanhopige echtgenote onderzoeken zij nu of hij wellicht toch 

in aanmerking komt voor euthanasie. 

De patiënt heeft een duidelijke wilsverklaring waarin staat dat hij 

niet verder wil leven als hij dement wordt. Toen hij de diagnose 

dementie kreeg, is hij gelijk met zijn huisarts over zijn wens gaan 

praten. Het plan was om euthanasie te krijgen als het ‘vijf voor 

twaalf’ was, dus op het moment dat hij nog kon zeggen dat hij niet 

verder wilde. 

Maar dat moment is gepasseerd, hij wachtte te lang omdat hij 

zo van zijn kleinkinderen genoot. Op een gegeven moment wist 

hij niet meer dat hij euthanasie wilde. Hij kwam toch in een 

verpleeghuis terecht, iets waarvan hij steeds had aangegeven dat hij 

dat absoluut niet wilde. Daar is hij nu extreem angstig, de kleinste 

gebeurtenissen brengen hem in paniek. Medicijnen die hem tot rust 

moeten brengen, helpen niet. Zijn echtgenote ziet hem elke dag 

lijden en ging op zoek naar een arts die haar man euthanasie wil 

geven. Die arts is Kees van Gelder. 

Medisch-ethisch beraad > Noch de duidelijke wilsverklaring, 

noch de conclusie van zijn echtgenote zijn voor Van Gelder en 

Salvino voldoende. Zij moeten er zelf van overtuigd raken dat de 

patiënt lijdt en dat medicijnen om dat lijden te verzachten, niet 

Jeannine Salvino: ‘Je kunt ook op zoek gaan naar momenten van geluk 
bij de patiënt. Als je die helemaal niet vindt, zegt dat ook veel.’

foto’s: stijn rademaker
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‘Euthanasie bij vergevorderde 
      dementie kán wel’

diepe gevoel van vertrouwdheid met dierbaren blijft. Daardoor kan 

de patiënt zich verloren voelen als de familie komt of weggaat.’ 

Onderdeel van de systematische observaties door het behandelteam 

en de familie is dat zij video-opnamen maken van het gedrag van de 

patiënt. Hiermee kan worden aangetoond dat de patiënt lijdt. Die 

opnamen zullen ook deel uitmaken van een educatieve documentaire 

die Van Gelder laat maken over alle stappen in de aanloop naar de 

euthanasie. Zo wil hij zijn collega’s ervan overtuigen dat euthanasie 

bij vergevorderde dementerende patiënten binnen de wet wel 

degelijk mogelijk is. Z

helpen. Daarnaast moeten zij de Regionale Toetsingscommissie 

Euthanasie ervan kunnen overtuigen. 

Hoe toon je aan dat een demente patiënt lijdt, als hij het zelf niet 

meer onder woorden kan brengen? Daarvoor wordt onder andere de 

hulp van het behandelteam in het verpleeghuis ingeroepen. De drie 

meest betrokken verzorgenden, de psycholoog, de arts, de geestelijk 

verzorgende en de familieleden vormen tezamen een medisch-

ethisch beraad, een verzamelpunt van informatie over de patiënt.  

Zij gaan de patiënt systematisch observeren, kijken of hij lijdt. 

Van Gelder legt uit: ‘Een medisch-ethisch beraad is een beproefde 

methode om bijvoorbeeld in een verpleeghuis tot een gezamenlijk 

gedragen beslissing te komen in complexe medische kwesties. Ook 

als een patiënt bijvoorbeeld een hersenbloeding heeft gekregen 

en niet meer aanspreekbaar is, wordt een medisch-ethisch beraad 

gehouden.’

Van Gelder is technisch voorzitter en stuurt het proces. Hij heeft het 

traject al diverse keren doorlopen en zal de deelnemers uitdrukkelijk 

uitnodigen om te zeggen wat zij zelf bij de patiënt zien, en om niet 

mee te gaan met de mening van anderen. Salvino vult aan: ‘Je kunt 

ook op zoek gaan naar momenten van geluk bij de patiënt, signalen 

waaruit je kunt afleiden dat iemand het leven de moeite waard vindt. 

Als je die helemaal niet vindt, zegt dat ook veel.’

Ze benadrukt dat het dossier dat op basis van de observaties wordt 

gemaakt, naast haar eigen waarneming, belangrijk is voor haar 

meningsvorming. ‘Ik moet de patiënt en de situatie leren kennen om 

af te kunnen wegen of ik het een verantwoorde beslissing vind om 

euthanasie te geven.’

Troost en aandacht > De verzorgenden in het verpleeghuis 

hebben een belangrijke rol in de observaties. ‘Zij zijn de ogen en 

oren van de arts: ze kennen de patiënt door en door omdat ze hem 

24/7 meemaken’, legt Van Gelder uit. Hij wil een lans voor hen 

breken. ‘Veel demente patiënten lijden niet. Ze hebben, ook al zijn 

ze opgenomen in een verpleeghuis, wel degelijk kwaliteit van leven. 

Dat komt door het personeel dat hen troost en aandacht geeft. Zij 

zijn vaak een soort reddingsboei die ervoor zorgt dat patiënten toch 

gelukkig zijn.’

Jeannine Salvino benadrukt dat euthanasie bij vergevorderde 

dementie een uitzondering is. ‘Dit speelt voor een kleine groep 

patiënten van wie je kunt aantonen dat ze ernstig lijden en voldoen 

aan de overige zorgvuldigheidscriteria.’ Van Gelder: ‘Vaak denkt de 

familie dat een patiënt lijdt, maar momenten van verdriet en angst 

treden vaak juist op als de familie op bezoek is of als zij weggaan. Bij 

dementie gaan hogere vaardigheden, zoals spraak verloren, maar het 

 

•
Omschrijf in uw dementieverklaring 

zo duidelijk mogelijk en in eigen 

woorden in welke situatie u niet 

terecht wilt komen. Bijvoorbeeld: ‘Ik 

wil euthanasie als ik mijn kinderen 

niet meer herken.’ 

•
Ga regelmatig bij uw huisarts 

langs om te bevestigen wat u hebt 

opgeschreven. En houd dat bij. Hebt 

u de diagnose dementie, ga dan 

elke drie maanden. 

• 
Houd een dagboek bij en/of maak 

filmopnamen zodat u kunt laten 

zien hoe het met u gaat en hoe u de 

ziekte ervaart.

• 
Onderteken ook een 

behandelverbod zodat artsen, 

wanneer u ernstig ziek wordt, u 

niet meer mogen behandelen. 

Wilsverklaringen kunt u zelf, in 

eigen woorden, opstellen. 

U kunt ze ook downloaden op de 

NVVE-website (nvve.nl/onze-

diensten). De NVVE houdt 

spreekuren in het hele land om 

leden te ondersteunen bij het 

invullen ervan.

HOUD EEN DAGBOEK BIJ, MAAK FILMOPNAMEN 

Enkele tips om de kans op inwilliging van uw euthanasie-

verzoek bij (vergevorderde) dementie te vergroten:

Kees van Gelder: ‘Als een patiënt ernstig lijdt en je doet als arts niks dan toekijken, 
dan laat je mensen in de steek.’ 
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Ruim voor de verkiezingen dit voorjaar 

had Agnes Wolbert de PvdA laten weten 

dat ze tien jaar Kamerlidmaatschap 

welletjes vond. De tijd was rijp voor een 

nieuwe uitdaging. Die heeft ze gevonden 

bij de NVVE, waarbij het toeval een 

handje heeft geholpen. Ze is sinds 1 juni 

directeur.

Geboren in Oldenzaal (1958), studeerde Wol-

bert gedragswetenschappen aan de Rijks-

universiteit Groningen. Die stad is lang haar 

uitvalsbasis gebleven voor een gevarieerde 

maatschappelijke loopbaan; van docent 

aan de Hogeschool Midden Nederland tot 

gedragswetenschapper bij de Groninger Stichting Dagbehandeling 

Jeugdigen, om maar enkele voorbeelden te noemen. Van november 

2006 tot maart 2017 was ze voor haar partij lid van de Tweede Kamer, 

de laatste jaren onder meer als woordvoerder medisch-ethische onder-

werpen.

Een soort latrelatie > Met haar man en drie kinderen woonde ze 

jarenlang in het Drentse dorp Annen. Als Kamerlid bivakkeerde ze 

vaak noodgedwongen in een Haags appartement. ‘Dan heb je een 

soort latrelatie.’ Haar intonatie en gezichtsuitdrukking zijn veelzeg-

gend: dit was duidelijk de minst leuke kant van het Kamerlidmaat-

Agnes Wolbert is nieuwe directeur NVVE

‘Thema 
van zelf

beschikking 
speelt al 

heel lang 
een rol in 

mijn leven’

foto: reinier gerritsen
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schap. ‘Het trekt een zware wissel op de mensen om je 

heen, vooral op je man en kinderen. Ik ben blij dat die 

periode is afgelopen.’

Voor zijn werk als adviseur is haar echtgenoot niet aan 

het noorden gebonden. Hij beschouwt heel Neder-

land als zijn werkterrein. Beiden zijn afkomstig uit 

Twente. ‘Ik wilde dichter bij Twente gaan wonen. 

Mijn moeder verblijft al acht jaar diep dement in een 

verpleeghuis’, vertelt ze. ‘Wij kinderen, we zijn met 

ons vijven, hadden de taken verdeeld om onze vader 

te ondersteunen. Voor mij was dat vanuit Den Haag 

of Annen lastig.’ Haar vader, die zijn vrouw al die 

jaren dagelijks bezocht, is eerder dit jaar op 92-jarige 

leeftijd overleden.

De zoektocht naar een nieuw onderkomen is geëin-

digd met de keuze voor een oude stadswoning in het 

centrum van Zutphen, op een paar minuten loopaf-

stand van het ns-station. Een ruim dakterras vervangt 

de Annense tuin. Wolbert was bang die te zullen 

missen. Enthousiast vertelt ze: ‘Zutphen is een groene 

stad. Op weg naar het station kom ik bij veel huizen 

langs stoeptuintjes met allerlei bloeiende planten 

waarvan ik denk: hé, die had ik in Annen in mijn tuin. 

Woon-werkverkeer vind ik geen probleem. Lange 

treinreizen ben ik gewend. Om zeven uur zit ik in een 

stiltecoupé, eerst drie kranten lezen, daarna met de 

laptop aan het werk. Tegen negenen ben ik in Amster-

dam bij de nvve op kantoor.’

Zinvolle uitdaging > Ze legt uit waarom ze naar 

de functie solliciteerde. ‘Ik heb nog een jaar of tien 

te gaan tot mijn pensioen. Dus ik ging op zoek naar 

een zinvolle uitdaging op een heel ander terrein.’ Ze 

polste vrienden en bekenden en stak haar voelhoorns 

uit binnen haar netwerk. 

‘Tegen het einde van mijn Kamerlidmaatschap vroeg 

Daan Dankaart, partijgenoot en vrijwilliger bij de 

nvve, of ik samen met hem een voorlichtingsbijeen-

komst over het onderwerp levenseinde wilde verzor-

gen, hij de praktische aspecten, ik het beleid van de 

PvdA en mijn persoonlijke opvattingen. Dat verliep 

erg goed. Die avond merkte hij terloops op dat de 

nvve een nieuwe directeur zocht. De volgende dag heb 

ik de vacature opgezocht en raakte zó enthousiast dat 

ik meteen een sollicitatiebrief heb verstuurd.’

De PvdA-website vermeldt dat ze zich ‘voortdurend 

laat inspireren door plannen die onrecht tegengaan’. 

Dit leitmotiv klinkt ook door in het antwoord dat ze 

vol overtuiging geeft op de vraag waarom ze voor de 

nvve heeft gekozen. ‘Het raakt me diep dat mensen 

die euthanasie willen, in een zeer kwetsbare periode 

in hun leven afhankelijk zijn van besluiten van ande-

ren. Ze verlangen maar één ding: geholpen worden. 

Voor mij hebben levensvragen altijd een belangrijke 

rol gespeeld, ook al toen ik in de jeugdzorg werkzaam 

was. In 2006 heb ik mij sterk gemaakt voor het Delta-

plan Dementie. Op dat terrein ontbrak toen elke vorm 

van beleid. Zelfbeschikking, de regie in eigen hand 

houden, is een thema dat al heel lang een rol speelt in 

mijn leven. Het is jammer dat de laatste tien jaar van 

mijn moeder anders zijn gelopen. Maar ja, toen de 

dementie zich bij haar openbaarde, waren euthanasie 

en dementie een ondenkbare combinatie. Nu gelukkig 

niet meer.’

Uit zijn hoofd > Het raakt haar evenzeer dat er 

artsen zijn die zeggen: dit kán ik niet. ‘Een arts mag 

weigeren, dat is legitiem. Het waarom intrigeert me. 

We mogen verlangen dat artsen zich er grondig in 

verdiepen. Volgens de derde evaluatie van de euthana-

siewet is minder dan de helft van de meldende artsen 

bekend met de Code of Practice van de toetsingscom-

missies. Elke arts zou die Code uit zijn hoofd moeten 

kennen!’

De nieuwe nvve-strategienota Vrijheid van Sterven is 

niet alleen een uitstekende basis voor de komende 

jaren, vindt ze, maar vormt ook een pittige uitdaging, 

vooral wat betreft het informeren van en de wisselwer-

king met de leden. ‘Bestuur en bureau moeten oren en 

ogen altijd openhouden voor wat leeft onder de leden. 

Aan hen zijn wij schatplichtig. Ons aanbod van dien-

sten moeten we beter afstemmen op de behoeften van 

de leden, die we ook intensiever bij verenigingszaken 

moeten betrekken. Mijn ervaringen binnen de PvdA 

met ledenbijeenkomsten en discussies gaan goed van 

pas komen.’

Inmiddels is ze nvve-lid geworden. Een euthanasie-

verklaring heeft ze (nog) niet ingevuld. Het onder-

werp zal ze zeker aansnijden als ze met haar nieuwe 

huisarts gaat kennismaken. ‘Sterven is van alle tijden. 

De vragen, onzekerheden en kwetsbaarheden die 

mensen rond hun levenseinde hebben, zijn dat ook. 

De nvve vervult een belangrijke rol en die is nog lang 

niet uitgespeeld.’ Z

‘ Een arts mag 
weigeren, dat 
is legitiem. 
Het waarom 
intrigeert 
me’
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De verpleegkundige is vaak de eerste met 

wie een patiënt zijn angst voor of verlangen 

naar de dood bespreekt. Verpleegkundigen 

maken het sterven regelmatig van dichtbij 

mee. Wat is hun rol in de laatste levensfase? 

Een gesprek met palliatief verpleegkundige 

Annemieke Brouwer en ethica Jasmijn de 

Lange van V&VN, de beroepsvereniging  

van verpleegkundigen en verzorgenden.  

•  Inge Klijn

Een op de drie verpleegkundigen maakt enkele 

keren per maand een overlijden mee, zo 

bleek onlangs uit onderzoek van v&vn onder 

haar leden. Patiënten praten makkelijk met 

verpleegkundigen over hun doodswens. ‘Het 

contact is laagdrempelig, er is een vertrouwensrelatie en zij zien 

de patiënt regelmatiger en langer dan de arts’, zo verklaart ethica 

Jasmijn de Lange van de vereniging dat.  

Veel verpleegkundigen vinden het niet makkelijk om met 

levensvragen in die laatste fase om te gaan. ‘Sommigen kunnen dat 

heel goed, verpleegkundigen in de langdurige zorg bijvoorbeeld’, 

zegt De Lange. ‘Maar het is iets intiems. Je moet aanvoelen of de 

patiënt het erover wil hebben. Of je dat kunt, hangt ook af van de 

vraag of je al over je eigen dood kunt nadenken.’

De Lange, tot voor kort zelf werkzaam als verpleegkundige, maakte 

haar eerste sterfgeval op haar zeventiende mee. ‘Dat is jong. Ik 

weet nog dat het hielp dat ik toen al precies had bedacht hoe ik 

zelf begraven zou willen worden.’ De intimiteit rond het sterven 

maakt het vak ook mooi, vindt zij. ‘Als verpleegkundige kende ik 

‘Praten over de dood is iets  intiems’
Over de rol van verpleegkundigen in de laatste levensfase 
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de familie vaak zo goed dat ik een beetje lid van het gezin werd. De 

familieleden vroegen me om bij het sterven aanwezig te zijn of mee 

te denken. Dan zeiden ze: “Jij kent haar zo goed, welke rok zullen 

we haar aantrekken?” Die nabijheid, dat is echt het bijzondere aan 

dit werk.’

 

Palliatieve sedatie > Annemieke Brouwer is gespecialiseerd 

in palliatieve zorg, de zorg voor patiënten die niet meer beter 

kunnen worden. Ze werkt bij een grote thuiszorginstelling en 

praat makkelijk en vaak over de dood. Ze krijgt veel vragen over 

praktische en lichamelijke aangelegenheden, maar patiënten willen 

ook weten hoe hun ziekbed eruit gaat zien, wat er mogelijk is als de 

medicijnen niet meer helpen en of ze thuis kunnen sterven. 

‘Ik probeer altijd aan te sluiten bij de patiënt, bij wat hij wil weten. 

Soms schuiven mensen een gesprek over de naderende dood voor 

zich uit. Dan probeer ik het er toch over te hebben. Gisteren was ik 

bij een alleenstaande man met uitgezaaide prostaatkanker. Hij is 

uitbehandeld, heeft veel pijn en is het overzicht kwijt: hij weet niet 

meer wanneer hij welke medicijnen moet innemen. Ik stelde voor 

foto’s: yvonne brandwijk

‘Praten over de dood is iets  intiems’

‘  De ene keer ben je een 
vliegje op de muur, 
de andere keer houd 
je de hand vast terwijl 
de patiënt zijn laatste 
adem uitblaast’

jasmijn de lange (links} en annemieke brouwer
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om wat meer hulp in te zetten en dan komt het gesprek uiteindelijk 

op de vraag wat we kunnen doen als de pijn erger wordt, en vertelt 

hij dat hij daar bang voor is. Daardoor weet ik nu dat hij palliatieve 

sedatie wil, geen euthanasie.’ 

Vliegje op de muur > Naast haar werk in de thuiszorg is Brouwer 

consulent bij de Levenseindekliniek. Daar beoordeelt ze, samen met 

een arts, euthanasieverzoeken van mensen die daarmee niet bij hun 

huisarts terechtkunnen. Met haar cliënten in de thuiszorg zal ze 

nooit zelf over euthanasie beginnen. ‘Maar als iemand het echt wil, 

vertel ik wat er mogelijk is. Veel collega’s doen dat niet, ze zijn bang 

om op het terrein van de arts te komen.’

In tegenstelling tot palliatieve sedatie, waarbij zij als palliatief 

verpleegkundige samen met de arts het beleid bepaalt, is euthanasie 

bij uitstek het terrein van de arts. Dat komt doordat euthanasie geen 

gewone medische handeling is, alleen een arts mag de middelen 

toedienen. Bij palliatieve sedatie brengt de verpleegkundige het 

infuus aan. 

Vanwege de hechte relatie met de patiënt is de verpleegkundige 

vaak wel aanwezig bij de euthanasie, vertelt Jasmijn de Lange. 

Zelf maakte ze dat diverse keren mee, en ze heeft gemerkt dat die 

rol heel verschillend kan zijn. ‘De ene keer ben je een vliegje op 

de muur, de andere keer houd je de hand vast terwijl de patiënt 

zijn laatste adem uitblaast.’ Voor de patiënt kan het prettig zijn 

dat de verpleegkundige bij de euthanasie aanwezig is, maar ook 

voor artsen is het beter, vindt De Lange. ‘Dat maakt het dragelijker. 

Euthanasie geven is belastend voor een arts. Dat vergeten mensen 

nogal eens.’ 

Goed schakelen > Voor Annemieke Brouwer hoort kennis van 

de regels rond euthanasie bij goede zorg in de laatste levensfase. 

Verpleegkundigen weten er vaak te weinig van af, waardoor ze 

patiënten niet kunnen vertellen wat de mogelijkheden zijn. Omdat 

ook de kennis van artsen nogal eens tekortschiet, krijgen zij niet 

altijd de juiste informatie, vindt zij. 

Een verpleegkundige met gedegen kennis van de voorwaarden 

om in aanmerking te komen voor euthanasie, kan de patiënt 

helpen bij een doorverwijzing naar een andere arts of naar de 

Levenseindekliniek, stelt Brouwer. Jasmijn de Lange onderschrijft 

dat er op dit gebied winst te behalen valt, maar vindt het niet zo gek 

dat verpleegkundigen de specifieke regels niet kennen. ‘De zorg is 

zo breed, ze kunnen niet alles weten.’ 

Dat verpleegkundigen vaak getuige zijn van de dood, maakt hun 

werk emotioneel zwaar, zegt De Lange. ‘Het is best moeilijk om 

een ander te zien lijden. Wat dat met je doet, hangt ook af van de 

situatie. Het maakt nogal uit of het om een oude mevrouw gaat 

die niet meer wil leven, een doodzieke patiënt met veel pijn of om 

iemand die zich heeft opgehangen. Dat is een heel andere belasting. 

Met dat laatste blijven verpleegkundigen zitten, ze vragen zich af of 

ze het hadden kunnen voorkomen.’ 

Brouwer vindt het niet zwaar om dag in dag uit met de dood te 

worden geconfronteerd. ‘Ik kan goed schakelen. Ik zie zes tot 

acht mensen op een dag, dus ik kan er niet te lang bij stilstaan.’ 

Voldoening in haar werk zit voor haar in het bevorderen van een 

mooie dood. ‘Als iemand op een goede manier doodgaat, met zo min 

mogelijk pijn en ongemakken, dan heb ik er een goed gevoel over. Ik 

kan niks veranderen aan de ziekte van mijn patiënten, maar ik kan 

wel alles doen om het ziekbed zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Als iemand dood kan gaan zoals hij dat zelf graag wil, dan heb ik er 

vrede mee.’

Voltooid leven > In het conceptwetsvoorstel voor euthanasie 

bij voltooid leven wordt de verpleegkundige als mogelijke 

stervenshulpverlener genoemd. Annemieke Brouwer ziet zichzelf 

wel in die rol. Maar dan wel als onderdeel van een team, zoals bij de 

Levenseindekliniek. ‘Die samenwerking met een arts werkt goed. 

Of iemand psychische of medische klachten heeft waar nog wat 

aan te doen valt, is moeilijk te bepalen. Je moet de vraag áchter de 

euthanasievraag boven water zien te krijgen. Wil iemand niet meer 

leven omdat hij in de rouw is? Is zijn depressie te behandelen? Dat 

moet je zorgvuldig afwegen en het is goed dat je dat samen met de 

arts doet.’

Uit het onderzoek van v&vn blijkt dat iets minder dan de 

helft van de verpleegkundigen een rol voor zichzelf ziet bij de 

begeleiding van euthanasie bij voltooid leven. 40 procent heeft 

gewetensbezwaren. Verpleegkundigen vinden het invoelbaar dat 

oudere patiënten niet verder willen leven, maar zien ook andere 

oorzaken, zoals eenzaamheid, vrees voor afhankelijkheid of het 

gevoel overbodig te zijn. In dat geval moet je daar aandacht aan 

geven, zo is hun overtuiging. 

Uit het onderzoek blijkt tevens dat niet duidelijk is wanneer 

iemands leven ‘voltooid’ is. Daar zit een knelpunt, vindt De Lange. 

‘Omdat we nog niet weten wat we eronder verstaan, is het te vroeg 

om te zeggen of wij stervenshulpverlener zouden kunnen zijn.’

De ethica zet ook vraagtekens bij de behoefte aan autonomie. ‘Dat 

is een belangrijke waarde in onze maatschappij, meer dan in de 

ons omringende landen. Maar als verpleegkundigen zeggen wij 

juist: “Je mág tot last zijn, je mág een beroep doen op elkaar, je mág 

leunen op de zorg.” Wij Hollanders linken zelfredzaamheid aan 

een goed leven. In andere culturen, zoals de Turkse of Marokkaanse 

bijvoorbeeld, zie je dat er voor zieke ouderen wordt gezorgd en 

dat de patiënt zijn waardigheid daar niet door verliest. Er is vaak 

minder vrees voor afhankelijkheid.’ Z

‘ Je mág tot last zijn, je mág een 
beroep doen op elkaar, je mág 
leunen op de zorg’
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De weerzin van de sgp tegen 

euthanasie is zo diep geworteld 

dat de partij het al lang niet meer 

nodig vindt om argumenten 

voor of tegen op de weegschaal te leggen. Over 

het zogenaamde opinieartikel in de Wall Street 

Journal hoef ik het niet meer te hebben, daar is 

heel Nederland al over gevallen. Bijzonder is 

wel dat de oproep die de sgp eind juni deed om 

ervaringen rond euthanasie te melden, kennelijk 

niet tot nieuwe inzichten heeft geleid. Met de 

oproep wilde de partij ‘een vollediger beeld 

krijgen van de huidige toepassing van euthanasie 

in Nederland’.

Wie dacht dat de sgp plots op zoek is naar 

evenwicht, kwam bedrogen uit bij het lezen 

van de drie vragen die de partij stelt: Hebt u of 

iemand in uw omgeving druk ervaren? Waren 

er bij u als nabestaanden gemengde gevoelens 

achteraf over het hele proces of beslissingen die 

er genomen werden? Zijn er andere ervaringen 

rond euthanasie in uw omgeving waar u bezorgd 

over bent? 

Nu bijna 90 procent van de Nederlanders 

voorstander is van euthanasie, drogen de 

argumenten tegen het zelfgekozen levenseinde 

op. Dus zoekt de steeds kleiner wordende groep 

tegenstanders koortsachtig naar minpunten en 

nieuwe steekwoorden om de euthanasiepraktijk 

onderuit te halen. Het betreft een krimpende 

groep, maar toch komt de nvve ertegen in het 

geweer. 

Dat doen we omdat sommige woorden pijn doen. 

Zoals het woord ‘stiekem’, begin dit jaar gebruikt 

door een aantal artsen om aan te geven hoe zij 

denken over euthanasie bij zwaar dementerende 

patiënten. Met dat woord zetten zij een groot 

aantal zorgvuldig werkende artsen te kijk 

en brengen zij extra leed toe aan de naasten 

van de betrokken patiënten. Ook woorden als 

euthanasie ‘plegen’ en ‘mensen doodmaken’, nog 

recent in nrc Handelsblad, doen geen recht aan 

de zorgvuldigheid van de euthanasiepraktijk in 

Nederland. 

Terug naar de sgp. Zou de partij ook 

geïnteresseerd zijn in positieve ervaringen om 

zo dat vollediger beeld te krijgen? We legden 

de vraag voor aan voorman Kees van der Staaij. 

Hij antwoordde per mail: ‘In de media en in 

het maatschappelijk debat horen we vooral de 

“succesverhalen”. Wij willen graag weten of dit 

een representatief beeld geeft van de gehele 

euthanasiepraktijk.’

Weer zo’n opmerkelijke woordkeuze: 

succesverhalen. De nvve is trots op de wetgeving 

die mede dankzij haar tot stand is gekomen, trots 

op artsen en andere hulpverleners die opkomen 

voor mensen die in een uitzichtloze situatie 

verkeren en trots op al die mensen die zich soms 

tegen de stroom in sterk maken voor het recht op 

een zelfgekozen levenseinde. Maar al die mensen 

hebben geen succesverhalen te vertellen. 

Wel willen zij graag hun ervaringen delen. 

Dat bleek nadat de nvve (op dinsdag 27 juni) 

een oproep deed om tegenwicht te bieden aan 

de vragen van de sgp. Meteen al op die eerste 

dag schreven 84 mensen op onze website 

geachtekamerleden.nl over hun ervaring met 

euthanasie in hun directe omgeving. Nog 

geen week later stond de teller op 148. Het 

zijn verhalen van betrokkenheid, warmte en 

dankbaarheid voor de manier waarop aan 

naasten, ondanks vaak trieste omstandigheden, 

een waardige oplossing kon worden geboden. Ik 

beveel deze verhalen van harte aan en hoop toch 

dat ook Kees van der Staaij er nog eens naar kijkt. 

Voor dat volledige beeld. Z

Agnes Wolbert is sinds 1 juni directeur van de nvve. 

C
olum

n

Samen naar een vollediger 
beeld van euthanasie 
Agnes Wolbert
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    Arts Levenseindekliniek Sjef Boesten kreeg (en gaf zichzelf) euthanasie

‘ Onze Lieve Heer zocht nog 
een huisarts’ Arts van de Levenseindekliniek Sjef Boesten 

deed alles om de euthanasiewens van zijn 

patiënten te vervullen. Vorig jaar werd bij 

hem slokdarmkanker geconstateerd. Hij 

wilde direct euthanasie. Toch duurde het nog 

even. ‘Je moet je naasten meenemen in dat 

besluit. Nu staan alle neuzen dezelfde kant 

op.’ Op zondag 11 juni overleed hij, 68 jaar 

oud. • Koos van Wees
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    Arts Levenseindekliniek Sjef Boesten kreeg (en gaf zichzelf) euthanasie

‘ Onze Lieve Heer zocht nog 
een huisarts’ 

Eigenlijk, zegt Sjef Boesten enkele dagen 

voor zijn dood, heeft hij langer geleefd 

dan hij wilde. Als het alleen aan hem 

had gelegen, was hij direct nadat hij de 

diagnose slokdarmkanker kreeg – herfst vorig jaar 

– al het euthanasietraject ingegaan. ‘Een overhaaste 

reactie’, vindt hij, terugkijkend. ‘Ik gaf aan meteen 

euthanasie te willen, eigenzinnig als ik ben. Maar 

ik merkte als dokter van die eigenzinnige patiënt – 

twee rollen die ik m’n hele carrière heb verenigd, ik 

was altijd m’n eigen dokter – dat je je naasten moet 

meenemen in dat besluit. Euthanasie is toch het 

mooiste als iedereen zich erin kan vinden, dan is het 

pas echt “de goede dood”.’

Over-lijden > Boesten stelde het dus uit voor zijn 

omgeving. Die was er op dat moment nog lang niet 

aan toe hem te moeten missen. ‘Ik zei meteen dat 

ik dat hele curatieve traject (met het doel iemand te 

genezen, red.) niet in wilde. Toen ik te horen kreeg dat 

ik slokdarmkanker had, wist ik dat er een einde kwam 

aan mijn schitterende leven. Als huisarts weet je dat de 

prognose bij slokdarmkanker niet zo best is. Van het 

begin af aan heb ik mijn naderende levenseinde met 

m’n naasten besproken en zo goed mogelijk proberen 

te regelen. Nu is het uitgezaaid en begint het lijden, en 

ziet ook de omgeving dat het niet langer meer gaat.’

Want in tegenstelling tot zijn eerdere besluit om 

niet meer aan zijn lijf te laten sleutelen, zocht hij 

toch nog een behandeling. ‘Aanvankelijk had een 

superspecialist nog een in opzet curatieve optie, 

waardoor de tumormassa afnam en ik weer goed kon 

slikken. Toen later bleek dat er uitzaaiingen waren 

in longen en lever wist ik dat ik niet meer te genezen 

was’, constateert hij met een berustende nuchterheid. 

‘Euthanasie is het mooiste einde aan het leven, 

wanneer dat leven leiden echt ondraaglijk lijden 

wordt’, zegt Boesten. Als huisarts huldigde hij dat 

principe al ver voordat de euthanasiewet in werking 

trad. ‘Ik heb zoveel patiënten kunnen helpen en 

tevreden zien overlijden. Zo wil ik ook vertrekken. 

Als voor mij het lijden ondraaglijk is, wil ik over 

het lijden heen getild worden, over-lijden op mijn 

eigen verzoek’, zegt hij, terwijl hij met z’n handen de 

betekenis van het woord benadrukt.

Blijde gebeurtenis > Vandaar ook dat hij zijn 

euthanasie ziet als een blijde gebeurtenis, niet als 

een droevige. Het lijden is op het moment van het 

gesprek evident. ‘Ik word steeds kortademiger, de 

pijn komt door de morfine heen. Ik kan alleen nog 

maar liggen en korte stukjes lopen. De pijn maakt me 

prikkelbaar, de medicatie heeft bijwerkingen zodat 

ik me ook mezelf niet meer voel. Dit is voor mij geen 

leven meer. De waardigheid is weg. Zo wil ik niet in de 

herinnering van mijn naasten blijven.

Mijn overlijden hoort een feestelijk gebeuren te zijn, 

een feestelijk einde aan mijn schitterende leven, met al 

zijn ups en downs. Euthanasie past bij mij. Mijn vader 

en zus stierven acuut, zonder afscheid. Mijn moeder 

werd dement, dan neem je ook geen afscheid. Ik wil 

het anders. Ik kijk uit naar het moment dat ik met 

mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen om me heen 

en met een goed glas wijn in de hand euthanasie krijg. 

Iedereen begrijpt het nu, hoe spijtig en verdrietig het 

ook is.’

De handeling om de euthanasie in werking te 

zetten, verricht hij zelf. Het klemmetje dat de 

toevoerslang afsluit waarmee het coma-opwekkende 

middel het lichaam in komt, haalt hij zelf weg. Een 

collega-arts spuit daarna het middel in dat de dood 

veroorzaakt. Daarmee wordt dan gevolg gegeven aan 

de wilsverklaring die hij pas tweeënhalf jaar eerder 

opstelde, toen hij als huisarts met pensioen ging. 

‘Eerder was het er niet van gekomen.’

Als een bom > Van dat pensioen kon hij maar kort 

genieten. ‘Tijdens de laatste fietsvakantie in oktober 

in Spanje bleef een stuk brood in mijn keel zitten, ik 

kreeg het nauwelijks weg. Mijn vrouw zei nog: als je 

maar geen slokdarmkanker heb. Het volle gevoel in 

mijn bovenbuik van de laatste weken kreeg een andere 

betekenis. Tot dan toe dacht ik aan stress, ik liep 

ergens mee. Een gastroscopie maakte een einde aan de 

onzekerheid. Dat was als een bom die viel.’

Hij heeft zich ermee verzoend. Zijn omgeving houdt 

hij voor niet te treuren om zijn dood, maar te vieren 

met hem geleefd te hebben. Op de vraag wat hij 

verwacht na de euthanasie is hij duidelijk. ‘Weliswaar 

ben ik katholiek opgevoed, maar ik ben niet meer 

gelovig. De dood is het afscheid van het leven, en 

na dit leven is er niets meer. Een van mijn patiënten 

zei: “Ik snap niet dat ze jou eruit pikken. De enige 

verklaring die ik kan bedenken is dat Onze Lieve Heer 

op zoek is naar een heel goede huisarts.” Een mooier 

compliment kan ik niet bedenken. Ik ga kijken wat 

Hij mankeert…’ Z

‘ Euthanasie is 
het mooiste 
einde aan het 
leven, wanneer 
dat leven leiden 
echt ondraaglijk 
lijden wordt’
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Deze uitkomsten plaatsen de laatste 

tegenstanders van euthanasie en hulp 

bij zelfdoding (hbz), met 12 procent een 

kleine minderheid die zich veelal baseert op religieuze 

overtuigingen, definitief aan de rand van het speelveld 

waarop de maatschappelijke discussie zich voltrekt. In het 

politieke debat bezetten zij sleutelposities – zie het gedoe 

tijdens de jongste kabinetsformatie met D66 en de cu 

in dubieuze hoofdrollen – wat onrecht doet aan deze 

getalsverhoudingen en de maatschappelijke opvattingen 

die de cijfers weerspiegelen.

Deze bizarre tegenstelling bestaat al decennialang. Jacob 

Kohnstamm (van 2000-2006 voorzitter van de nvve, 

momenteel coördinerend voorzitter van de Regionale 

Toetsingscommissies Euthanasie, RTE’s) verzuchtte 

eind 1981 als D66-Kamerlid in een Volkskrant-interview: 

‘Het grote struikelblok bij een regeling van het 

euthanasievraagstuk is de opstelling van de christelijke 

partijen. Door hun plaats in het centrum van de 

politieke macht kunnen ze met hun christelijke ethiek 

haast dictatoriaal bepalen wat wel en wat niet mag.’ Dat 

woordje ‘haast’ had hij beter kunnen weglaten.

Misleidend > Met hun bewering ‘76 procent kan zich 

voorstellen zelf ooit gebruik te zullen maken van deze 

wet’, schetsen de samenstellers van de evaluatie door on-

zorgvuldig taalgebruik een vals beeld van onze eutha-

     

Euthanasiewet Wtl toe aan vervanging 
door Wzl: Wet zelfbeschikking levenseinde

Eerst enkele bemoedigende uitkomsten uit de derde evaluatie 

van de euthanasiewet (voluit Wet toetsing levensbeëindiging 

op verzoek en hulp bij zelfdoding, Wtl), die eind mei werd 

gepresenteerd. Voor verreweg de meeste Nederlanders is de wet 

onomstreden. Van de Nederlandse bevolking vindt 88 procent (!) 

het goed dat de euthanasiewet bestaat en ‘76 procent kan zich 

voorstellen zelf ooit gebruik te zullen maken van deze wet’. 

nasiewerkelijkheid. Dat percentage zal kloppen, maar 

dat ‘zelf ooit gebruik te zullen maken van deze wet’ is 

misleidend. De Wtl gaat helemaal niet over al dan niet 

lijdende mensen, op zoek naar een zachte dood. Uit-

sluitend artsen kunnen ‘gebruikmaken van deze wet’, 

en wel om hun euthanaserend handelen, volgens ons 

Wetboek van Strafrecht helaas nog altijd een misdrijf, 

juridisch te rechtvaardigen. Het enige dat de patiënt 

kan doen is stervenshulp vragen en – soms kort, soms 

lang – afwachten of hij krijgt wat hij wil; de arts beslist 

eigenmachtig of hij die hulp gaat geven. Volgens de Wtl 

is niet leidend wat het lijdende individu wil maar wat 

zijn dokter uiteindelijk vindt.

Opmerkelijk > De conclusie over de extreem ruime 

maatschappelijke acceptatie van de Wtl, samengebald in 

een percentage, is een even voortreffelijke als teleurstel-

lende illustratie van de belangrijkste tekortkomingen 

van het evaluatierapport: een duizelingwekkende 

hoeveelheid cijfers, gevat in tabellen, staatjes en per-

centages, die ontwikkelingen signaleren en vergelij-

ken met eerdere bevindingen. Meer duiding en uitleg 

waren welkom geweest. De cijfers roepen voor de hand 

liggende vragen op, maar veel antwoorden ontbreken. 

De samenstellers hebben die vragen onder de noemer 

‘aanbevelingen’ samengevat in een boodschappenlijst 

voor de minister.

opinie
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Euthanasiewet Wtl toe aan vervanging 
door Wzl: Wet zelfbeschikking levenseinde

Bijvoorbeeld. Hoewel dus 88 procent van de 

Nederlanders de Wtl omarmt, hebben de onderzoekers 

tegelijkertijd vastgesteld dat een even groot 

aantal mensen nog nooit met hun huisarts over hun 

levenseinde heeft gepraat en dat maar 4 procent een 

euthanasieverklaring heeft opgesteld. 

De samenstellers noemen deze discrepantie 

‘opmerkelijk’, een understatement van jewelste. 

Een verklaring geven ze niet. Deze uitkomst vormt 

een duidelijk signaal voor de overheid om, met 

steun van belangenorganisaties, een intensieve 

voorlichtingscampagne te beginnen. Tijdig praten over 

het levenseinde kan een hoop narigheid voorkomen als 

het eenmaal zover is, voor betrokkene, diens omgeving, 

én de dokter. Uit eigenbelang en uit compassie met 

hun patiënten zouden (huis)artsen bij patiënten die op 

consult komen het onderwerp moeten aansnijden.

Stiekeme euthanasie > De evaluatie signaleert 

‘opnieuw’ een sterke stijging van het aantal sterfgeval-

len waarbij artsen palliatieve sedatie hadden toegepast: 

2005: 8 procent; 2010: 12 procent; 2015: 18 procent. In 

2015 ging het om 26.900 gevallen. 

De vraag waarom dokters steeds vaker kiezen voor 

sluipende (stiekeme?) euthanasie in de vorm van 

palliatieve sedatie, blijft in het rapport onbeantwoord. 

Palliatieve sedatie verkort volgens de knmg het leven 

niet. Deze evaluatie is een ruwe wake -upcall voor 

de artsenorganisatie: 38 procent van de artsen die 

palliatieve sedatie toepasten, ‘hielden rekening met 

bespoediging van het levenseinde’. Daarmee bevestigt 

deze evaluatie uitkomsten van eerdere onderzoeken dat 

artsen wel degelijk in de gaten hebben dat palliatieve 

sedatie het einde dikwijls sneller nabij brengt. Daarmee 

voedt een aantal van hen de argwaan dat zij de vage 

en gemakzuchtige sluiproute van palliatieve sedatie 

verkiezen boven de meer eisende, maar transparante 

euthanasieprocedure.

Inhaalslag > Opmerkelijk zijn de sterk toegenomen 

aantallen gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdo-

ding bij (beginnende) dementie en uitbehandelde pati-

enten die ernstig psychisch lijden. Hier en daar gaf dat, 

samen met het totale aantal jaarlijkse euthanasiegeval-

len (6650), aanleiding voor paniekerige beweringen in 

de media dat onze euthanasiepraktijk ‘ontspoord’ zou 

zijn geraakt. Veeleer is sprake van een ander fenomeen. 

Pas de laatste jaren durven (sommige) artsen de ruimte 

die de euthanasiewet vanaf het begin heeft geboden, 

meer en meer voor dergelijke gevallen te gebruiken. Je 

zou het een inhaalslag kunnen noemen. 

Hetzelfde doet zich voor bij ‘stapeling van 

ouderdomsklachten’, dé rechtvaardigende 

ontsnappingsclausule voor euthanasie bij voltooid 

leven. De Levenseindekliniek heeft in de eerste vijf jaar 

van haar bestaan, volledig in lijn met de Wtl, op deze 

terreinen een moedige en gewetensvolle gidsfunctie 

vervuld, en doet dat nog steeds.

De samenstellers concluderen dat de euthanasiewet ‘in 

zijn huidige vorm vooralsnog zonder problemen kan 

blijven bestaan’. Inderdaad: vooralsnog. Zij hebben ook 

vastgesteld: ‘Er is op maatschappelijk niveau sprake van 

een duidelijke accentverschuiving in de richting van 

meer zelfbeschikking en zelfs een recht om te sterven.’ 

Zelfbeschikking is een belangrijke component van 

ons maatschappelijk bestel en dus een hoeksteen van 

veel wet- en regelgeving. Dat recht op zelfbeschikking 

over het eigen levenseinde verdient erkenning als 

fundamenteel mensenrecht, even fundamenteel als 

het recht op leven, en zorgt ervoor dat de Wtl binnen 

afzienbare termijn toe is aan vervanging door een Wzl: 

Wet zelfbeschikking levenseinde. Z

Leo Enthoven

illustratie: peter de wit
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NVVE draagt nietreanimerenpenning over aan Patiëntenfederatie Nederland

        Alleen wijze van    aanvragen verandert
Deze zomer droeg de NVVE de 

nietreanimerenpenning (NRP) 

over aan de Patiëntenfederatie 

Nederland. Welke gevolgen heeft 

dat en hoe zat het ook alweer met 

die penning? • Els Wiegant

illustratie: bernet ragetli

1
Waarom droeg de nvve de niet-reanime-

renpenning eigenlijk over?

In 1997 nam de nvve het initiatief om 

een niet-reanimerenpas en -penning 

te ontwikkelen. In 2007 introdu-

ceerde de nvve een gepersonaliseerde 

penning, met dezelfde gegevens als 

op de pas, inclusief handtekening en 

foto van de drager. Vier, vijf jaar later 

werd de penning officieel erkend, 

eerst door de minister, later door de 

Nederlandse Reanimatieraad. Mede 

vanwege al die inspanningen en de 

hoge (ontwikkelings)kosten stelde de 

nvve minimaal één jaar lidmaatschap 

(€ 17,50) verplicht om de penning te 

kunnen kopen. Daar was kritiek op, 

sommige mensen wilden wel een 

penning maar geen lid zijn van een 

euthanasievereniging. 

In 2015 vroeg minister Edith Schip-

pers de Patiëntenfederatie om de rol 

van distributeur voor de penning op 

zich te nemen. Dat is nu gebeurd.

2 
Wat verandert er door de overdracht?  
Voor het publiek niet zoveel. Alleen 

de manier van aanvragen is gewij-

zigd. Een (online) aanvraag gaat nu 

via de Patiëntenfederatie Nederland 

(patientenfederatie.nl/penning). Op 

de website van de nvve staat nog wel 

informatie, maar voor een aanvraag 

wordt u doorgelinkt naar de website 

van de Patiëntenfederatie. 

3 
Ziet de niet-reanimerenpenning van de 

Patiëntenfederatie er hetzelfde uit?

Ja. Alleen op de achterzijde staat nu 

het logo van de Patiëntenfederatie in 

plaats van dat van de nvve.

4 
Blijven de kosten hetzelfde?

Ja, de penning blijft – voorlopig 

althans – € 37,50 kosten. Maar wie 

geen lid is van de nvve, is dus geen 

€ 17,50 voor een lidmaatschap meer 

kwijt.

5 
Blijft de penning van de nvve geldig?

Ja, die behoudt zijn rechtsgeldigheid.

6 
Waar dient de nrp ook alweer precies voor?

De niet-reanimerenpenning is een 

behandelverbod waarmee u zegt dat 

u niet wilt worden gereanimeerd. 

Reanimeren is de eerste 

hulpverlening bij een acute hart- en/

of ademstilstand. Omdat snelle 
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hulp cruciaal is voor iemands 

overlevingskansen, is het van 

belang dat hulpverleners uw 

behandelverbod direct kunnen 

opmerken. Vandaar de penning, 

die u aan een kettinkje om uw 

hals kunt dragen.

7 
Moeten alle hulpverleners mijn verbod 

respecteren? 

Professionele hulpverleners, 

zoals artsen en ambulanceper-

soneel, zijn daartoe wettelijk 

verplicht. Doen ze dat niet, dan 

kunnen ze voor de tuchtrechter 

worden gedaagd. Niet-profes-

sionelen, zoals mensen met een 

ehbo-diploma of mensen die in 

de bedrijfshulpverlening zitten, 

hebben die verplichting niet. Zij 

mogen zelf beslissen of ze levens-

reddend handelen of niet.

8 
Dus ik heb geen garantie dat mijn 

wens wordt gerespecteerd?

Nee, u kunt ‘de pech’ hebben dat 

een toevallige voorbijganger een 

reanimatiecursus heeft gedaan 

en direct hulp biedt. Maar ook bij 

professionele zorgverleners ont-

breekt de garantie, ondanks de 

wettelijke verplichting. Het kan 

zijn dat zij uw penning niet of te 

laat opmerken. Om de paddles 

van een aed-apparaat (defibrilla-

tor) aan te brengen bijvoorbeeld, 

hoeven zij uw kleding niet eens 

los te maken, waardoor de pen-

ning misschien niet zichtbaar is.

9 
Hoe kan ik bevorderen dat mijn wens 

wordt gerespecteerd?

Zorg in ieder geval dat uw 

huisarts en naasten ervan op 

de hoogte zijn. Vertel het ook 

aan bijvoorbeeld de thuiszorg-

medewerker, aan vrienden en 

bekenden. Hoe meer mensen het 

weten, hoe beter. Verder helpt het 

als u de penning altijd om heeft, 

ook onder de douche of als u gaat 

zwemmen.

J 
Hoe zijn de overlevingskansen na een 

hartstilstand?

Dat is sterk afhankelijk van de 

omstandigheden, leeftijd, fysieke 

en medische conditie van de be-

trokkene en de snelheid waarmee 

een reanimatiepoging wordt 

gestart. Acht van de honderd 

mensen van 70 jaar of ouder over-

leven een reanimatie buiten het 

ziekenhuis. Gebeurt de reanima-

tie in het ziekenhuis, dan zijn dat 

er 20 van de 100. 

Alleen als alle factoren gunstig 

zijn, kan de overlevingskans 

oplopen tot ongeveer 50 procent. 

Maar zijn ze ongunstig, dan kan 

die tot 2-3 procent dalen. Zeker 

is dat de kans op een succesvolle 

reanimatie de laatste tien jaar is 

toegenomen, vooral vanwege de 

brede verspreiding van aed-

kastjes en de verbetering van 

kennis, behandeling en beschik-

bare medische technieken in het 

ziekenhuis. 

K 
En dan overleef je het, maar word je 

een kasplantje?

Dat risico bestaat, maar het komt 

zelden voor. Uit veel onderzoek, 

ook in Nederland, blijkt dat 

2-3 procent van de mensen die 

na een reanimatie overleven, 

afhankelijk blijft van zorg. De 

kans op blijvende (hersen)schade 

na een reanimatie verschilt per 

persoon en per situatie. Als u al 

een kwetsbare gezondheid heeft, 

veel medicatie gebruikt, hoog-

bejaard bent of een hersenziekte 

heeft, dan wordt de kans om te 

overleven zonder restschade wel 

kleiner. 

L 
Wat moet ik overwegen voor ik besluit 

om een niet-reanimerenpenning aan 

te schaffen?

Omdat de uitkomst van een 

reanimatie ongewis is, telt vooral 

de vraag: zou u de dood verwel-

komen wanneer u een hartstil-

stand zou krijgen? Een hartstil-

stand kan een snelle en pijnloze 

dood zijn als u bijvoorbeeld vindt 

dat uw leven voltooid of niet 

meer de moeite waard is. Ook als 

u elk risico op blijvende schade 

wilt uitsluiten, kiest u voor een 

niet-reanimerenpenning. Een 

gesprek met uw huisarts kan hel-

pen om uw gedachten hierover te 

bepalen.

M 
Als mijn kansen goed zijn, wil ik wél 

gereanimeerd worden. Kan ik dat 

kenbaar maken met de penning?

Nee. Met het dragen van de 

penning geeft u aan dat u in álle 

omstandigheden níét gereani-

meerd wilt worden. Dus ook niet 

wanneer uw kansen goed zijn 

en ook niet tijdens een operatie. 

Omdat artsen de mogelijkheid 

willen hebben om u te reanime-

ren in het geval er iets misgaat 

op de operatietafel, zullen zij een 

operatie weigeren als u de pen-

ning draagt. Wilt u de operatie 

toch ondergaan, dan moet u 

de penning tijdelijk afdoen en 

ermee instemmen dat u mogelijk 

wordt gereanimeerd. Of u moet 

de operatie weigeren.

N 
Geldt de nrp ook in het buitenland?

Het hangt af van de vraag of 

het rechtssysteem van het land 

in kwestie een behandelverbod 

toestaat, en hoe je dat verbod 

moet uiten. Maar in de praktijk is 

de kans heel klein dat de penning 

in het buitenland wordt geres-

pecteerd. 

O 
Wat heb ik voor de aanvraag nodig?

Een officiële pasfoto in kleur, 

een foto van uw handtekening, 

een kopie/scan van uw paspoort 

of id-kaart en iDeal voor de 

betaling. U kunt de niet-reani-

merenpenning alleen aanvragen 

als u wilsbekwaam bent. U kunt 

’m ook uitsluitend voor uzelf 

aanvragen, dus niet voor een 

ander van wie u bijvoorbeeld de 

vertegenwoordiger of bewind-

voerder bent. Kunt u de penning 

niet online bestellen of heeft u 

nog vragen? Bel dan met de  

Patiëntenfederatie Nederland, 

(030) 291 67 00.Z

NVVE draagt nietreanimerenpenning over aan Patiëntenfederatie Nederland

        Alleen wijze van    aanvragen verandert
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Op 8 maart kreeg NVVEmedewerker Bas Vogels 

euthanasie. Hij werd 47 jaar. Op zijn verzoek bezocht 

Relevant hem in het hospice, vier dagen voor zijn 

overlijden. Drie maanden later keek zijn vrouw Nilüfer 

(40) terug op drie bewogen jaren. Bas wilde vertellen 

over zijn keuze voor de dood, maar het gesprek met 

hem en later met zijn vrouw ging vooral over de 

keuze voor het léven. ‘Die ziekte gaat de boel hier niet 

overnemen.’ • Els Wiegant

  

Nilüfer en Bas Vogels over zijn euthanasie na drie bewogen jaren

 
    ‘We weigerden om  slachtoffer te worden’

Hoewel ze al enige tijd om elkaar 

heen draaiden, duurde het ruim 

een jaar voordat het kersverse D66-

lid Bas Vogels en de Amsterdamse 

D66-bestuurder Nilüfer Gündoğan in januari 2014 

verkering kregen. Voordat ze een maand later samen 

naar Vietnam en Cambodja zouden afreizen, ging Bas 

naar de huisarts omdat hij al enige tijd last had van 

darmkrampen. 

‘Vervolgens kregen we klap op klap: ik had niet alleen 

darmkanker, maar het was ook al uitgezaaid naar 

de lever’, vertelt Bas. ‘Nil en ik hebben slechts twee 

maanden in zalige onwetendheid gehad. Toen het 

duidelijk werd dat het foute boel was, heb ik Nils 

handen gepakt en gezegd: als dit te veel voor je is, 

moet je nu weggaan. Ik zal het je nooit verwijten.’

Maar Nilüfer koos ervoor te blijven. ‘Ja, ik had kunnen 

denken: wegwezen. Maar dat zit niet in mijn aard. 

Ik word niet snel verliefd, maar áls ik het word, dan 

doe ik het goed en kies ik echt voor iemand. En ik wás 

overstag. Na een maand had ik al een heel sterk en 

goed gevoel bij Bas.’
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Onbezonnen stelletje > Het besef van wat hen te 

wachten stond, drong – zoals dat bij veel ernstig zieken 

het geval is – niet direct in volle omvang tot hen door. 

Bas: ‘Je wordt zo overvallen. Je denkt niet meteen aan 

het ergste. Het gaat geleidelijk. Bovendien: ik sportte 

drie keer per week, voelde me hartstikke gezond.’

De ziekte was niet voortdurend op de voorgrond, 

zegt Nilüfer, maar soms golfden paniek en angst 

over haar heen. ‘De dreiging van de dood heb ik wel 

onafgebroken gevoeld. Van een onbezonnen stelletje 

met de wereld aan zijn voeten, waren we ineens een 

stel met een serieuze uitdaging geworden.’

Op de vraag hoe ze met het besef van een in potentie 

fatale ziekte omgingen, antwoordt Bas: ‘Lang heb ik 

me niet echt ziek gevoeld. Fysiek ging het redelijk 

en zag ik er goed uit. Ik heb in 2015 de Dam-tot-

Dam zelfs nog gelopen. Ik dacht: het duurt een 

hele tijd. Telkens als we een rotbericht kregen, 

waren we even van slag. Maar dan verzetten we de 

markeringspaaltjes in ons hoofd, verplaatsten we de 

stip op de horizon. Op een gegeven moment heeft de 

ziekte me gewoon ingehaald.’

‘We waren vastbesloten om te blijven wie we waren, 

te doen wat we leuk vonden’, verduidelijkt Nilüfer 

later. ‘Als er minder tijd is om te leven, dan stop je toch 

meer leven in de tijd, zei Bas vaak. En dat hebben we 

gedaan: we hebben veel ondernomen, veel gezien en 

veel gereisd. Je wordt ook meer gefocust: wil ik dit 

echt? We weigerden om slachtoffer van die rotziekte te 

worden. Natuurlijk, hij eist een plek op in je bestaan, 

maar je kunt zelf beslissen hoe groot je die laat 

worden.’  

Allermooiste > Hadden Bas en Nilüfer eigenlijk na 

een paar weken al voor elkaar gekozen, in september 

van dat jaar bezegelden ze die keuze met een huwe-

lijk. Ruim een jaar later, in oktober 2016, werd hun 

zoon, Mikail, geboren. ‘Ik was al ver in de veertig, en 

voor mij was een kind een niet helemaal, maar wel 

bijna gesloten boek’, zegt Bas daarover. ‘Nil wilde het 

heel graag en ik gaandeweg steeds meer. Mikail is 

het allermooiste dat me ooit is overkomen. Toen Nil 

zwanger werd, hadden we niet verwacht dat de aftake-

ling zo snel zou gaan. We waren in het volste vertrou-

wen dat we de ziekte nog een hele tijd konden rekken.’

Nilüfer: ‘Natuurlijk heeft de toekomst en Bas’ 

mogelijke dood meegewogen in onze beslissing, maar 

ze zijn niet doorslaggevend geweest. De wens om dit 

samen te mogen aangaan, samen een kind te krijgen 

dat zo gewenst is en uit liefde is ontstaan, is een 

enorme verrijking van ons leven geweest. Hoewel ik 

wel aan enig planningsoptimisme leed – ik dacht dat 

we meer tijd zouden hebben – ben ik me er zeer van 

bewust geweest dat de opvoeding grotendeels op mij 

terecht zou komen. Maar de keuze voor ons kind was 

absoluut de juiste.’

Geen Lourdes-wonder > Begin van dit jaar holde 

Bas’ gezondheid achteruit. Toen de artsen hem en 

Nilüfer lieten weten dat hij geen maanden, maar 

slechts weken te leven had, besloten ze tot euthanasie. 

Het was een optie waarover ze allebei, als rechtge-

aarde liberale D66’ers, het principieel eens waren. ‘Ik 

ben blij dat we in een land leven waar dat kan’, zegt 

Nilüfer. 

Wel voorvoelde Bas eerder dan zijn vrouw dat er geen 

redden meer aan was. Nilüfer: ‘Ik ben een optimist. Ik 

verwachtte geen Lourdes-wonder, maar had gehoopt 

dat we de kanker nog konden temperen. De pest is: 

als partner voel je dat lichaam niet waarin de ziekte 

huist. Ik had er echt moeite mee om om te schakelen. 

Maar toen het duidelijk was dat hij zo niet verder 

kon, alleen nog maar verder zou aftakelen, ja toen 

kon ik niet anders dan de werkelijkheid over me heen 

laten komen. Bas’ euthanasie had niet eerder of later 

gemoeten.’ 

Hoe hard de realiteit voor Bas en Nilüfer ook is 

geweest, omkijken met spijt doen ze geen van beiden. 

Bas zegt: ‘Natuurlijk vind ik het vreselijk dat ik mijn 

zoon niet kan zien opgroeien en dat ik de liefde van 

mijn leven maar zo kort heb mogen kennen. Maar ik 

ben blij dát ik haar heb gekend en dat ik dat wonder 

van een zoon heb mogen meemaken.’

Nilüfer is het hartgrondig met haar man eens. ‘Ik vind 

dat ik het enorm heb getroffen. Ik heb veel te vroeg 

afscheid van Bas moeten nemen, maar ik heb hem 

godzijdank mogen ontmoeten. Ik zou het zo weer 

doen, ook al ken ik de uitkomst.’ Z

Nilüfer en Bas Vogels over zijn euthanasie na drie bewogen jaren

 
    ‘We weigerden om  slachtoffer te worden’
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Zaken kreeg opdracht een wetstekst te ontwerpen. Daar neemt het 

parlement dit najaar dus een besluit over. 

Volgens een enquête heeft een kleine meerderheid van Finse 

artsen geen bezwaar tegen een wettelijke euthanasieregeling. 

Een minderheid is bereid euthanasie toe te passen als dat zou zijn 

toegestaan. Artsen verkiezen palliatieve zorg en weten zich hierin 

gesteund door hun beroepsvereniging.

In Canada is een organisatie opgericht als vraagbaak en steunpunt 

voor hulp bij zelfdoding onder de euthanasiewet (Bill C-14). Die werd 

vorig jaar juni aangenomen. De naam is een hele mondvol: Canadian 

Association of Medical Aid In Dying Assessors and Providers, 

Canadees Genootschap van Medische Stervenshulpbeoordelaars en 

-verleners. 

De kern zit in het woord ‘medical’. Bill C-14 is vergelijkbaar met de 

wetten van Amerikaanse staten die hulp bij zelfdoding beperken tot 

artsen die het dodelijke middel mogen voorschrijven. De Canadese 

wetgever heeft dit uitgangspunt verruimd naar ‘medical’: artsen 

(physicians) én verpleegkundig specialisten (nurse practitioners) 

In Finland is het dit najaar erop of eronder voor het 

burgerinitiatief om euthanasie te legaliseren. Het Finse 

parlement is verplicht zo’n initiatief te behandelen als het door 

minstens 50.000 mensen is getekend. Op 2 januari hadden 

initiatiefnemers Esko Seppänen en Iiro Viinanen, vooraanstaande 

politici, 63.000 handtekeningen verzameld. Volgens hun voorstel 

is euthanasie voorbehouden aan patiënten die terminaal zijn, hevig 

pijn lijden en meerdere keren om euthanasie hebben gevraagd. Een 

arts wordt verplicht een tweede dokter te raadplegen.

De twee kregen medewerking van Exitus, de Finse evenknie van de 

nvve (met 250 leden een stuk kleiner). Die zet zich sinds 1993 in voor 

het legaliseren van euthanasie. ‘De Finnen discussiëren al jaren over 

wel of geen euthanasiewet’, vertelt Merja Soisaari-Turriago, secretaris 

en buitenlandcoördinator van Exitus. Ze is ervan overtuigd ‘dat Finse 

artsen euthanasie toepassen maar hun mond houden’.

Het parlement debatteerde dit voorjaar over het initiatief. Soisaari-

Turriago: ‘Dat verliep niet veelbelovend. Religieuze tegenstanders 

hadden de overhand.’ Het ministerie van Gezondheid en Sociale 

Euthanasie
regelingen  
komen 
wereldwijd 
moeizaam  
tot stand
Veel woorden, bar weinig daden. Zo laten zich de 
ontwikkelingen rond euthanasieregelingen elders 
in de wereld het best samenvatten. Maar: er zijn 
lichtpuntjes – een paar. • Leo Enthoven
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mogen de stervenshulp verlenen. Als eerste daad heeft 

de vereniging voor hen een handleiding opgesteld.

In de Verenigde Staten werd het District of Columbia 

begin dit jaar de zevende ‘jurisdictie’ waar stervenshulp 

van terminaal zieken door een arts wettelijk is 

toegestaan. Zes staten gingen het federale district, 

waaronder de hoofdstad Washington valt, voor. 

Daarmee heeft 20 procent van de Amerikaanse 

bevolking toegang tot deze hulp. 

De New York Times berichtte onlangs dat blijkens een 

landelijke enquête 69 procent van de Amerikanen 

voorstander van deze stervenshulp is. Dit jaar 

bespreken 25 staten wetsvoorstellen om stervenshulp 

door artsen te legaliseren. Dat gaat niet zonder slag 

of stoot. In Maryland wordt het de derde poging; in 

Pennsylvania de zesde! Op Hawaii lukte het op een 

haar na. Beleidsmakers zwichtten op het allerlaatste 

moment onder druk van de katholieke kerk.

Aan de andere kant van de aardbol gebeurde 

iets vergelijkbaars. Op het eiland Tasmanië, een 

van de Australische staten, stemde eind mei een 

parlementaire meerderheid voor de derde keer een 

ontwerpeuthanasiewet weg. 

Ingrid Kuhlman, van Nederlandse komaf, is 

voorzitter van de in januari opgerichte IJslandse 

euthanasievereniging Lífsvirðing, félag um 

dánaraðstoð (Levensrespect, euthanasievereniging), 

met inmiddels 270 leden. Begin april 2002 was haar 

vader in Nederland een van de eersten die euthanasie 

kreeg onder de net in werking getreden euthanasiewet. 

Lífsvirðing is het 53ste lid van de wereldfederatie van 

euthanasieverenigingen.

De IJslandse strafwet verbiedt euthanasie en hulp bij 

zelfdoding (hbz). De laatste anderhalf jaar krijgen deze 

onderwerpen volop aandacht. Volgens een peiling uit 

2015 is 75 procent van de bevolking vóór. Kuhlman: 

‘Artsen zijn fel tegen. Die willen binnen Scandinavië 

niet vooroplopen maar wachten op wat Zweden, 

Noorwegen en Denemarken gaan doen.’

Op IJsland vindt 85 procent van de sterfgevallen in 

ziekenhuizen of verpleeghuizen plaats (in Nederland is 

dat 48 procent). ‘Dus specialisten zullen veel meer dan 

huisartsen eventueel euthanasie moeten toepassen. De 

IJslandse bevolking is klein, ruim 330.000. Iedereen 

kent iedereen. Artsen vrezen dat hun privacy en die van 

patiënten in het geding raakt.’

Lífsvirðing staat aan het begin van een lang traject dat 

uiteindelijk moet uitmonden in een wetswijziging met 

euthanasie als keuzemogelijkheid aan het eind van het 

leven. Het parlement heeft een eerste stapje gezet: een 

onderzoek naar de situatie in andere landen.

In Portugal woedt een felle discussie om euthanasie 

en hbz wettelijk te regelen. De nog jonge euthanasie-

vereniging Direito a Morrer com Dignidade, 

Movimento Cívico para a Despenalização da Morte 

Assistida (Recht op waardig sterven, maatschappelijke 

beweging gericht op decriminaliseren van hulp bij 

zelfdoding) fungeert als aanjager. Het heeft een 

manifest uitgebracht, dat is ondertekend door 150 

prominente Portugezen. Inmiddels staat de teller op 

bijna negenduizend handtekeningen. 

De eenmanspartij Mensen-Dieren-Natuur heeft een 

voorstel ingediend om euthanasie en hbz wettelijk toe 

te staan. De (kleine) partij Links Blok heeft een eigen 

voorstel aangekondigd. Blijkens een toelichting van 

parlementslid José Manuel Pureza vertonen de Links 

Blok-voorwaarden gelijkenis met de Nederlandse. 

‘Het debat gaat in het komende parlementaire jaar 

plaatsvinden. De twee grote partijen, Portugal Vooruit 

en de Socialisten, hebben zich nog niet uitgesproken.’ 

Gehoopt wordt dat beide partijen hun Kamerleden 

vrijlaten om overeenkomstig hun eigen opvatting te 

stemmen en dat dat een meerderheid zal opleveren.

In Colombia begon de strijd om euthanasie wettelijk te 

regelen in 1997. In dat jaar bepaalde het Constitutionele 

Hof dat een arts die euthanasie toepast, vrijuit gaat 

als hij aan bepaalde voorwaarden voldoet (vrijwillig 

verzoek van de patiënt die terminaal ziek moet zijn, 

geen alternatieven beschikbaar, second opinion tweede 

arts). 

Sindsdien zijn elf gevallen van euthanasie 

geregistreerd. In 2014 weigerde een arts euthanasie te 

verlenen aan een patiënte met darmkanker. Ze sleepte 

hem voor de rechter, tot en met het Constitutionele 

Hof. Dat bevestigde andermaal ‘het recht op waardig 

sterven als een fundamenteel mensenrecht; iemand 

veroordelen tot een kortstondige verlenging van 

zijn bestaan terwijl hij dat niet wil en ernstig lijdt, 

komt niet alleen neer op een wrede en onmenselijke 

behandeling, maar ook op vernietiging van zijn 

waardigheid en autonomie’. 

Het Hof riep de regering op tot een wettelijke regeling 

te komen. Na twee jaar onderzoek en studie, waarbij 

veel maatschappelijke organisaties zijn betrokken, ligt 

er weer een voorstel bij het parlement. Opnieuw zal 

het de vraag zijn of politici zich weten te ontworstelen 

aan de wurggreep van de kerk die vijf eerdere pogingen 

blokkeerde. Z
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Treiterende traagheid 
Hans van AmstelJonker

‘Hoe lang duurt het 

voordat ik euthanasie 

kan krijgen?’ Die vraag 

wordt mij vaak gesteld 

als ik betrokken ben bij een euthanasievraag van 

een van onze leden. Zoals bij Bob. Hij is bijna 91 

als hij er klaar voor is. Zijn longen begeven het. 

Op en neer naar het toilet kost hem een halve dag 

energie. Van het vele zitten heeft hij decubitus aan 

zijn billen gekregen. ‘Maar er komt nu wel elke 

dag een knappe dame van de thuiszorg naar mijn 

hoogbejaarde billen kijken’, grapt hij nog. 

Of Colette, 87 jaar. Ze heeft ouderdomskwalen en 

langzaamaan neemt Dokter Alzheimer de regie 

over haar leven over. Dat vindt ze verschrikkelijk. 

Door internering in Nederlands-Indië in de 

Tweede Wereldoorlog is haar dat al twee keer 

overkomen en ze wil het nooit meer meemaken. 

Daarom wil ze euthanasie. 

Voor de arts is het bij Bob snel duidelijk: 

euthanasie op basis van stapeling van 

ouderdomsklachten is mogelijk. Bij Colette 

ligt het complexer. Haar alzheimer is nooit 

gediagnosticeerd. Dat moet eerst gebeuren en dat 

kost tijd. Ook heeft ze een verstoorde relatie met 

haar dochters. De arts wil zich ervan vergewissen 

dat haar euthanasievraag niet te maken heeft met 

de (hopelijk op te lossen) familieruzie. Dat kost 

eveneens een aantal weken. 

Sinds acht jaar zijn Bob en Colette een stel. 

Beiden hebben hun partner verloren. Bij een 

boekpresentatie ontmoetten ze elkaar en sloeg 

de vonk over. Ze kregen een latrelatie. Toen hun 

gezondheid minder werd, besloten ze te gaan 

samenwonen en voor elkaar te zorgen. De eerste 

jaren genoten ze volop van de dingen die ze samen 

konden doen. Toen de ouderdomsproblemen 

uitzichtloos werden, leek samen sterven de 

mooiste manier om hun leven te beëindigen. Zou 

een van hen eerder overlijden, dan kwam opname 

in een verpleeghuis voor de ander in zicht en dat 

wilden ze geen van beiden. 

Het steeds weer moeten wachten op de volgende 

stap in het euthanasietraject, ergert ze. Bob is 

gewend door te pakken. Colette wil dat haar 

keuze gerespecteerd wordt. Op verzoek van de 

arts probeer ik hen ‘in bedwang te houden’ met 

regelmatige huisbezoeken. ‘Mopper maar tegen 

mij, niet tegen de dokter. Van hem wordt verwacht 

dat hij deze route zorgvuldig doorloopt’, houd ik 

hen voor. 

Ondanks dat er in de samenleving steeds meer 

begrip lijkt te zijn voor mensen die na een (lang) 

gezamenlijk leven ook samen willen sterven, 

moeten partners ieder een individueel traject 

afleggen. Dat is voor Bob en Colette een kwelling, 

gaandeweg is iedere dag er een teveel. Bob noemt 

het een ‘treiterende traagheid’. 

Augustus vorig jaar kregen Bob en Colette 

euthanasie. Ze overleden, hand in hand, vier 

maanden na onze kennismaking. Z
 

Bob en Colette zijn niet hun echte namen.

foto: bert bulder

D
e vrijw

illiger

Bij de NVVE werken zo’n 140 

vrijwilligers. Ze doen presen-

taties, helpen bij bijeenkom-

sten, leggen huisbezoeken 

af en ondersteunen leden 

bij al hun vragen rond het 

levenseinde. Hans van Amstel-

Jonker en Jaap van Riemsdijk 

zijn twee ervaren vrijwilligers. 

Om beurten beschrijven zij een 

ervaring uit de praktijk. 

Deze keer: Hans van Amstel-

Jonker.
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Aan een ‘zalig uiteinde’ bij euthanasie wil de katholie
ke kerk – in principe – niet meewerken. Over de hou
ding van de clerus tegenover het zelfgekozen levens
einde gaat het boek Wegens Hemelvaart gesloten 
van Jasmijn Derckx (47) dat dit najaar uitkomt. Zalig 
Uiteinde is ook de titel van een stichting die zij samen 
met de 46jarige David Frequin uit Den Bosch aan het 
oprichten is. David heeft mond en keelkanker. Als hij 
euthanasie krijgt, zoals hij wenst, zal hem een katho
lieke uitvaart in de kathedraal worden onthouden. • 
Marijke Hilhorst

Haar vader is de hoofdpersoon in het 

boek van Derckx. Hij had kanker en 

kreeg in 2014 euthanasie. Op grond 

van zijn memoires besloot Derckx 

een boek te schrijven dat niet alleen het verhaal 

van zijn leven vertelt, maar ook een pleidooi voor 

keuzevrijheid en zelfregie is. ‘Want al lezende besefte 

ik hoezeer zijn persoonlijke groei vervlochten was met 

de ontwikkeling van het katholicisme in Nederland’, 

vertelt ze.

Geboren in een 100 procent katholiek Limburgs dorpje 

was hij voorbestemd om priester te worden. Hoewel dat 

anders liep, bleef het katholicisme een grote rol in zijn 

leven spelen. Het vormde ook een belangrijk onderwerp 

van discussies met onder meer zijn vriend, de bekende 

theoloog Edward Schillebeeckx. 

foto: rene ten broeke

     Stichting springt op de bres voor katholieken en euthanasie

‘ Moet ik dan oneerlijk zijn 
om absolutie te krijgen?’
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Derckx’ ouders werden lid van de progressieve Acht 

Mei Beweging, in 1985 opgericht uit onvrede met 

de regerende orthodoxe stroming. ‘De meeste (ex-)

katholieken’, vermoedt ze, ‘zijn op zoek naar een 

nieuwe vorm van geloven, een nieuwe spiritualiteit. 

Naar mijn idee is dat onder meer dankzij de vaak 

starre, dogmatische opstelling van de kerk in moreel-

ethische kwesties, zoals euthanasie.’ 

Barmhartiger > Ondanks dat hij door euthanasie 

stierf, kreeg haar vader een prachtige kerkelijke 

uitvaartdienst. Vanzelfsprekend was, en is, dat 

niet. In 2011 weigerde een pastoor uit het Brabantse 

Liempde een uitvaart te houden voor een trouwe 

parochiaan die euthanasie had gekregen. Hij 

verdedigde zich met het argument: ‘Ik volg slechts de 

regels van alle Nederlandse bisschoppen die in 2005 

afspraken hebben gemaakt over palliatieve sedatie en 

euthanasie. Bij euthanasie moet ik nee zeggen.’ 

Gelukkig voor de nabestaanden toonde een pastoor in 

het naburige Sint-Oedenrode zich barmhartiger. Hij 

onthield de overledene ‘Gods genade’ niet en opende 

de deuren van zijn kerk voor een uitvaartdienst. 

Toen hulpbisschop Rob Mutsaerts om het laatste 

woord werd gevraagd, sprak die: ‘Wordt er vooraf 

met een geestelijke over euthanasie gesproken, 

dan zal de katholieke kerk niet meewerken aan een 

uitvaart. Blijkt na overlijden dat iemand euthanasie 

heeft gepleegd, dan dient een geestelijke “mild en 

barmhartig” te zijn.’

Derckx herinnert zich de kwestie nog goed, zij raakte 

haar diep. Onlangs herhaalde de geschiedenis zich. 

David Frequin kreeg een keihard nee te horen toen hij 

de pastoor van de Sint Janskathedraal in Den Bosch 

verzocht om daar zijn toekomstige uitvaartdienst te 

mogen houden. Frequin wil euthanasie als het lijden 

hem ondraaglijk wordt. Derckx las over de weigering 

in de krant en nam direct contact met hem op. 

Strijdvaardig > We zitten rond de keukentafel in 

zijn huis, op een steenworp afstand van de kathedraal: 

David Frequin, zijn partner Maarten Coppens en 

Jasmijn Derckx. De ochtend heeft David in een 

zuurstoftank doorgebracht. Dat moet zijn conditie 

opvijzelen, hij zal binnenkort een zoveelste operatie 

ondergaan. Hoewel hij op het moment kankervrij is, 

moet hij nog zware operaties ondergaan. Hij is moe, 

maar niet bang voor de dood. ‘Eigenlijk leef ik alleen 

nog voor Maarten en mijn ouders’, zegt hij.

Maar gesteund door Jasmijn voelt hij zich nu ook 

strijdvaardig. ‘Ik laat me niet afschepen alsof ik 

een misdadiger ben. Als ik niet had verteld dat ik 

een euthanasieverklaring heb opgesteld, was het 

In het radioprogramma EenVandaag 

geeft prof. dr. Antoine Bodar het 

volgende commentaar op de ‘kwestie-

Frequin’: ‘Formeel zegt de leer: wij 

mogen geen euthanasie plegen. Het 

begin en einde van het leven liggen 

in Gods hand. Had David het niet 

verteld, dan zou het niet zo’n groot 

probleem zijn geweest. Maar omdat 

hij het aan de grote klok hing, werd 

deze zachtmoedige priester van de 

Sint Jan in het nauw gedreven en kon 

hij niet anders dan weigeren. David 

provoceert. Het klinkt hard maar hij 

heeft zichzelf buitengesloten. 

Mensen van Sint Jan moeten hun 

poot stijf houden. De leer van de Kerk 

bepaalt. Wij aborteren niet zelf een 

vrucht in de schoot van de moeder 

en wij hebben niet zelf in handen 

wanneer het leven eindigt. Als dat 

wel gebeurt, en naar buiten wordt 

gebracht, heeft de Kerk zich te houden 

aan wat God wil: Gij zult niet doden. 

En dat geldt ook voor onszelf.’

‘DE LEER VAN DE KERK BEPAALT’

misschien geen probleem geweest. Maar moet ik 

oneerlijk zijn om absolutie (vergeving van God, 

red.) te krijgen? Want dat is mijn andere wens: om 

mij in de kerk te verlossen van al mijn zonden, in de 

kerk de laatste sacramenten te ontvangen. Ook dat 

wordt geweigerd. De pastoor zei dat hij zijn baan zou 

verliezen als hij mee zou werken.’

Voor zijn stellingname kan Frequin nog best begrip 

opbrengen, zeker na het hartelijke gesprek dat hij met 

de pastoor heeft gevoerd. Maar het erbij laten zitten, 

dát is hij niet van plan. Met steun van Derckx wil hij 

een lans breken voor alle (ex-)gelovigen die met dit 

probleem worstelen, nu en in de toekomst. ‘Ik geloof 

in een barmhartige, liefdevolle God’, legt hij uit, ‘en ik 

blijf geloven. Ook dat bij zijn vertegenwoordigers op 

aarde een tijd van verlichting zal aanbreken. Lijden 

hoort in zekere zin bij het leven, Jezus heeft ook 

geleden. Maar genoeg is genoeg.’ 

Jasmijn Derckx denkt niet dat de katholieke kerk 

direct op de knieën kan worden gedwongen. ‘We 

zullen ons doel op een tactische manier moeten 

zien te bereiken. Laten we om te beginnen in de 

openbaarheid de discussie aangaan. Want die 

willekeur – dat je afhankelijk bent van wie je treft, 

moet afwachten hoe meegaand die persoon is, en dat 

terwijl je zwaar ziek bent – is schrijnend. Over David 

zei plaatsvervangend plebaan, Antoine Bodar, dat het 

provocerend was dat David de publiciteit zocht. Ik 

noem het: hoog tijd.’ Z

Met de stichting Zalig 

Uiteinde willen Frequin en 

Derckx mensen (katholieken) 

mobiliseren en ondersteunen 

die worstelen met het 

vraagstuk ‘euthanasie en 

katholicisme’. De lancering 

vergt nog enige tijd en 

voorbereiding, maar de 

stichting-in-oprichting is al  

wel bereikbaar op: 

info@zaliguiteinde.nl (en de 

website) zaliguiteinde.nl.
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Leo Enthoven

WEGWEZEN 

‘Ik heb prostaatkanker en er was 

een – achteraf onjuist gebleken 

– vermoeden van botkanker. Als 

dat het geval was geweest, dan 

doe je daar niks aan. Je kunt wel 

gaan bestralen en chemo krijgen, 

maar daar ben ik op tegen. Het 

is tijd om weg te wezen, als 

de natuur dat aangeeft. Alleen 

behandelingen die nodig zijn 

om mijn kwaliteit van leven te 

behouden, vind ik zinvol, verder 

moet je niet gaan.’ 

RAKELINGS

‘De dood is geen vreemde voor 

me, als kind verloor ik mijn 

tweelingbroer. Toen is de dood 

zo rakelings langs me heen 

geschoten, ik was het bijna zelf 

geweest, dat ik me met mijn 

eigen dood heb verzoend. Zo voel 

ik het en dat is heel vreedzaam.’

UITHONGEREN

‘Vroeger was ik een fervent 

voorstander van euthanasie 

maar inmiddels kijk ik er 

genuanceerder tegenaan. Wie 

dood wil, moet dat in principe 

zelf doen. Je kunt pillen bestellen 

in het buitenland, maar dat is 

allemaal gedoe. Je kunt jezelf 

ook uithongeren door te stoppen 

met eten en drinken. Dan ben je 

binnen twaalf dagen dood, zegt 

mijn huisarts. Dat is dan een 

bewuste keuze, ik vind dat een 

teken van moed. Het is nog niet 

zover, misschien denk ik er wel 

anders over als ik er voor sta.’

ZWAAR AANGESLAGEN

‘Ik heb alles goed doorgesproken 

met de kinderen. Mijn dochter 

bleef heel nuchter, mijn zoon 

raakte zwaar aangeslagen toen 

ik over mijn uitvaart begon. 

Bijzonder vond ik dat. We zijn 

echt vader en zoon: we hebben 

niet veel woorden nodig.’

 

OPKOMENDE TRANEN

‘Ik heb zelf een overlijdens

advertentie opgesteld met als 

eerste zin: “Ik ben dood”. 

Helemaal in de ikvorm dus. 

En ook de begrafenis is anders: 

ik ga zonder iemand erbij naar 

het crematorium. Een maand 

later is er een bijeenkomst 

met honderd mensen in een 

gezellige horecatent met een 

terras. De mailadressen staan 

klaar. Bij de uitnodiging een 

getekend zelfportret en een 

link naar opnamen van mij 

op de altblokfluit. Ik speel het 

volksliedje Greensleeves. Daar 

heb ik dierbare herinneringen 

aan. Mijn oude hoofdredacteur 

en vriend Max Snijders vroeg 

me dat nummer te spelen op 

zijn crematie. Dát was moeilijk 

zeg, om goed te ademen tegen 

opkomende tranen in.’ Z

Wilt u uw overwegingen en keuzes
rond het levenseinde met ons delen, 
ook als u nog geen wilsverklaring 
hebt? Stuur dan een mail met uw 
naam en telefoonnummer naar: 
relevant@nvve.nl. 

‘Wie dood wil, moet dat in principe zelf doen’

de wilsverklaring van jos goos 

foto: maurits giesen
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 ‘ Mijn doel 
blijft een 
goed leven  
en een 
mooie dood’

illustratie: joyce schellekens

Zijn openhartige Jean’s Way leidde internationaal 

tot dezelfde massale media-aandacht en heftige 

huiskamerdiscussies als de zaak-Postma tegelijkertijd 

in ons land teweegbracht. Steeds luider klonk de 

roep om wetswijziging en informatie over milde vormen van 

zelfdoding. Humphry zou er de volgende veertig jaar van zijn leven 

aan wijden. En acht boeken over schrijven, waaronder Final Exit, de 

eerste zelfdodingshandleiding, met bijna één miljoen verkochte 

exemplaren een regelrechte hit, die wekenlang boven aan de 

bestsellerlijst van de New York Times stond. Het verscheen in dertien 

talen, in Nederland (1992) onder de titel Waardig Sterven. 

Vanuit zijn huis in Oregon, Verenigde Staten, vertelt hij via 

de telefoon – en de glimlach bij de herinnering is hoorbaar in 

zijn stem: ‘Ik was stomverbaasd! Ik had nooit gedacht dat jullie 

Nederlanders op mijn advies zaten te wachten!’ Het was, benadrukt 

hij, eerder andersom. Piet Admiraal (euthanasie-arts van het 

eerste uur), Klazien Sybrandy (sleutelfiguur in de zaak- Postma en 

oprichtster van de nvve) en anderen steunden hém met raad en 

daad.

Van de domme > Humphry ontmoette zijn eerste vrouw toen hij 

haar als journalist interviewde over haar activiteiten als jeugdwerk-

ster in Manchester, Engeland. Zes weken later trouwden ze. Het stel 

kreeg twee zoons en adopteerde een jongen.

Het noodlot sloeg in maart 1974 toe. Jean (41) had borstkanker. 

Na een radicale mastectomie (borstamputatie) onderging ze 

bestralingen en chemotherapieën. Ze vroeg Derek uit te zoeken wat 

haar vooruitzichten waren. ‘Dokters hielden zich in die tijd van de 

domme’, schrijft hij. ‘Jean wilde de harde waarheid weten.’

Haar twee behandelend artsen vertelden hem dat Jean geen schijn 

van kans maakte. Jean maakte hem duidelijk dat ze het einde niet 

wilde afwachten als haar lijden ondraaglijk zou worden. ‘Kwaliteit 

van leven is geen zaak van de dokter maar een keuze van de patiënt’, 

zo verwoordt hij haar standpunt in zijn memoires. 

Jean vroeg hem een dodelijk middel te regelen. Humphry 

benaderde een arts die hij ooit had geïnterviewd. Na een lang 

gesprek over Jeans ziektebeeld, behandelingen en vooruitzichten 

overhandigde die hem een dodelijke hoeveelheid secobarbital 

en codeïne. Dat maakte de dokter en Humphry schuldig aan een 

misdaad: hulp bij zelfdoding. Humphry maakte de naam van de 

arts nooit bekend. Naar zijn eigen handelen deed het Openbaar 

Ministerie in Groot-Brittannië weliswaar onderzoek, maar er kwam 

geen vervolging. 

Door uitzaaiingen naar vitale organen en met aangetaste botten 

raakte Jean aan bed gekluisterd. Spontaan braken enkele ribben. 

Op 28 maart 1975 vertelde ze hun zoons over haar voornemen. De 

volgende dag vroeg ze Derek om het dodelijke drankje. Dat gaf hij: 

koffie met de middelen en héél veel suiker er doorheen gemengd. 

         Derek Humphry, 40 jaar righttodiepionier, publiceert memoires 
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wettelijk toegestaan, euthanasie niet. ‘Dit is een puriteins land’, 

vertelt hij over de telefoon. ‘Rechtse politici en kerkleiders verzetten 

zich met hand en tand tegen euthanasie. Over dertig, veertig jaar 

zijn de vs zover als jullie nu zijn.’

Aanvankelijk was zijn tweede echtgenote, Ann, steun en toeverlaat 

bij Hemlock. Later ontstonden problemen door haar psychische 

stoornissen (borderline). Ze gingen met een vechtscheiding uit 

elkaar. Ann belasterde hem door rond te bazuinen dat hij zijn eerste 

vrouw had vermoord. Haar vierde zelfmoordpoging slaagde.

Half verlamd > Gevraagd naar zijn grootste successen noemt 

Humphry Final Exit en Hemlock, dat in de jaren tachtig met con-

ceptwetten de weg plaveide voor wetswijzigingen in een aantal 

Amerikaanse staten. Hemlock is opgegaan in andere organisaties. 

Nu runt Humphry, alleen, de Euthanasia Research and Guidance 

Organisation (ergo), met een nieuwsbrief, een blog, adviezen en het 

versturen van zijn boeken.

Hoe ziet hij zijn eigen overlijden? ‘Van een beroerte hoop ik dat 

die dodelijk is. Als ik half verlamd achterblijf, wens ik dat iemand 

zo genadig is me te helpen sterven. Als bij een terminale ziekte 

pijnbestrijding en kwaliteit van leven aanvaardbaar blijven, zal ik 

het tot het einde uitzingen. Zo niet, dan maak ik er zelf een einde 

aan of vraag ik als inwoner van Oregon aan een arts een dodelijk 

middel. Mijn doel blijft een goed leven en een mooie dood.’ Z

Hij schrijft: ‘Toen ik de lege mok van haar aanpakte, had ze net 

genoeg tijd te zeggen ‘goodbye, my love’ voordat ze in coma raakte.’

Binnen een uur was ze overleden. De nietsvermoedende dokter 

noteerde als doodsoorzaak: lymfeklierkanker. Herhaaldelijk wordt 

Humphry gevraagd of hij ooit spijt heeft gehad dat hij haar heeft 

geholpen? Zijn antwoord: ‘Nooit. Ik had me schuldig gevoeld als 

ik geweigerd had aan haar verzoek te voldoen en had toegestaan 

dat ze was blijven lijden. Ik hielp haar ontsnappen aan de laatste 

verwoestingen door terminale kanker.’

Puriteins land > Jean’s Way verscheen in 1978. Er zijn 130.000 

exemplaren van verkocht. Humphry verhuisde naar de VS, waar 

hij een baan aangeboden had gekregen bij de Los Angeles Times. Die 

functie maakte hem eenvoudig traceerbaar. Hij werd overstelpt met 

vragen om stervenshulp (‘welke middelen zijn het dodelijkst? Hoe 

kom ik er aan?’) en om te strijden voor wetswijzigingen. 

Hij stichtte de Hemlock Society. Die zette zich in voor het recht op 

hulp bij zelfdoding en euthanasie voor terminale patiënten. Op het 

hoogtepunt had Hemlock bijna vijftigduizend leden. De volgende 

twintig, dertig jaar gaf hij wereldwijd duizenden interviews, schreef 

manifesten en artikelen, kwam honderden keren op radio en tv, 

bezocht alle continenten voor lezingen en werd voorzitter van de 

wereldfederatie van euthanasieverenigingen.

Hulp bij zelfdoding is inmiddels in enkele Amerikaanse staten 

Derek Humphry (87) geldt internationaal als 

peetvader van de strijd voor legalisering van 

euthanasie en hulp bij zelfdoding. In 1975 regelde 

hij dodelijke middelen voor zijn doodzieke, hevig 

lijdende echtgenote. Drie jaar later publiceerde 

hij over haar strijd tegen kanker, haar zelfdoding 

en zijn eigen rol daarin het boek Jean’s Way. 

Dat betekende een radicale verandering in zijn 

leven: van journalist naar actievoerder. Onlangs 

verscheen zijn boek, Good Life, Good Death: The 

Memoir of a Right to Die Pioneer. • Leo Enthoven

         Derek Humphry, 40 jaar righttodiepionier, publiceert memoires 
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Uitgeverij Atlas Contact

€ 21,99

De Britse auteur Edward Docx 

(1972) is de mentale chauffeur 

van deze aangrijpende 

maar nergens sentimentele 

familieroman die leest als 

een roadtrip. Wij lezers rijden 

met de drie zonen mee in het 

oude Volkswagenbusje waarin 

hun snel aftakelende, aan ALS 

lijdende vader van Londen naar 

de Zwitserse stad Zürich wordt 

gereden. Wat thuis niet mag, 

hoopt hij daar bij Dignitas te 

krijgen: hulp bij doodgaan, zoals 

vader het noemt, niet: hulp bij 

zelfdoding. ‘Ze zeggen dat in 

het ene geval het leven wordt 

vervangen door de dood, en in 

het andere geval een akelige 

dood door een zachte.’ 

De jongste zoon Louis was al 

mantelzorger van vader en is de 

ik-figuur door wiens ogen we 

meekijken. De elf jaar oudere 

tweeling Ralph en Jack zijn 

z’n halfbroers. Zij zijn allebei 

eigenlijk nog steeds woest op 

de vader omdat hij hun moeder 

verliet voor die van Louis. 

En zo, dagen achtereen dicht op 

elkaar zittend in het campertje, 

moet die woede een uitlaatklep 

vinden, wordt er stoom 

afgeblazen. En dat gaat hard 

tegen hard. Maar ook biedt de 

reis hen alle tijd om hun liefde 

voor elkaar uit te spreken, en 

ons om de vier mannen goed te 

leren kennen. Ze ruziën, lachen, 

plagen, voeren filosofische 

gesprekken, halen herinneringen 

op, worden dronken, en 

proberen soms vader van zijn 

voornemen af te houden. Tot het 

besef doordringt dat ‘houden 

van’ voor de ander én voor jezelf 

geldt, en dat het ook betekent: 

kunnen loslaten.

Laat los mijn hand is een 

intelligent boek, ontroerend, 

grappig en overtuigend. 

Louis zegt drie belangrijke 

dingen geleerd te hebben: ‘De 

dood maakt liefde intenser. Het 

leven draait om leren omgaan 

met een almaar groeiende 

lijst van verliezen. Dingen 

verstandelijk weten maakt heel 

weinig uit voor hoe je je voelt.’

Z   

Anton Gerits 
Verzamelde gedichten 
–

Uitgeverij Wolf Legal Publishers

€ 34,95 

In oktober 2014 troffen lezers van 

Relevant op de achterflap een 

gedicht aan van de inmiddels 

87-jarige Anton Gerits. Voor wie 

dat gedicht naar meer smaakte, 

die wordt bediend: er is een 

lijvige bundel verschenen met 

gedichten die hij schreef in de 

periode 1947-2015. 

Gerits schrijft klein, in de zin 

van niet hoogdravend, hoewel 

er verzen tussen zitten die als 

noten moeten worden gekraakt.  

Hij heeft een geheel eigen, 

onmodieuze toon gevonden 

waarin hij over de grote dingen 

van het leven spreekt, waar we 

vandaan komen, waar we heen 

gaan. De laatste op pagina 465 

draagt als titel Alleen: 

‘Nu ik me zo ontredderd voel / 

en ik pas nu er achter kom / hoe 

zielsveel meer ik van je houd / 

dan ik druk doende heb  

gedacht, / besef ik dat een-

zaamheid alleen / in eenzaam-

heid te dragen is / en ook alleen 

alleen te zijn / eenmaal voorbij 

zal zijn, voorgoed.’ Z

      

René Willemsen 
Het onvoltooide leven 
van Thomas 
–

Uitgeverij Nobelman  

€ 19,50

Een toevallige ontmoeting van 

twee mannen in Cannes leidt tot 

een heuse vriendschap. Tijdens 

lange wandelingen bespreken 

ze het leven. Vindt Thomas zijn 

kracht in het geloof, Henri is een 

overtuigd spinozist, voor hem 

telt alleen de rede. Het boek 

deed me onmiddellijk denken 

aan Wilhelm Meisters leerjaren 

van Johann Wolfgang Goethe 

dat eind 18de eeuw verscheen. 

Ook daarin staat het ontwik-

kelingsproces voorop en zijn 

de avonturen secundair aan de 

gevoerde gesprekken. Naast na-

tuur en religie is schuld en boete 

een belangrijk thema dat aan de 

orde komt. Thomas kampt met 

een enorm schuldgevoel waar-

van hij door toeval wordt verlost 

doordat hij instemt aanwezig 

te zijn bij de zelfgekozen dood 

van een vroegere vriendin. Kort 

daarna treft het noodlot hemzelf 

en sterft hij. Helemaal geslaagd 

is de roman niet en dat komt 

door die wat geforceerd aan-

doende vorm, de soms nadruk-

kelijk uitleggerige toon van Henri 

en het heftige slot. Maar het is 

de eersteling van een man die 25 

jaar in de financiële sector heeft 

gewerkt voordat hij zich ging 

verdiepen in Spinoza. Z

Edward Docx
Laat los mijn hand 

(vertaald door Dirk-Jan Arensman)
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Sonja Barend
Je ziet mij nooit meer 
terug 
–

Uitgeverij de Bezige Bij

€ 19,99

‘Waarom heb je mij opgezadeld 

met dat “uitgewiste verleden”, 

dat altijd in mijn hoofd aan-

wezig is als een ondoorzichtige 

grijze wolk? Waarom kan ik niet 

gewoon woedend op je zijn, of 

je, al is het maar een half uurtje, 

eens lekker haten? Waarom kan 

ik niet anders dan je in bescher-

ming nemen en zielsveel van je 

houden?’ 

Sonja Barend stelt ze wel, al 

die vragen aan haar moeder, 

maar in haar hoofd. De woorden 

komen niet over de wal van haar 

tanden en haar moeder zwijgt 

over wat er in de oorlog gebeur-

de. Nooit zal Barend te weten 

komen waarom haar moeder 

ja, zei toen er twee mannen 

aanbelden en vroeg of de joodse 

vader van Sonja thuis was. Hij 

werd meegenomen en kwam 

nooit terug. Over de gevolgen 

daarvan gaan deze memoires 

want die gebeurtenis heeft haar 

verdere leven bepaald.  

In het laatste deel van het 

boek, naar aanleiding van een 

serie programma’s waarmee zij 

haar carrière beëindigde, staan 

bespiegelingen te lezen over de 

al dan niet vrijwillig gekozen 

dood.Z 

Gerda Blees 
Aan doodgaan dachten 
we niet 
–

Uitgeverij Podium

€ 18,50

Om met de deur in huis te vallen: 

het zijn briljante korte verha-

len waarmee Gerda Blees (1985) 

debuteerde. Alle tien. En ze zijn 

verre van onschuldig ondanks de 

haast terloopse manier van ver-

tellen, de geruststellende woor-

den die soms klinken: ‘Solenelle 

mag dan wel bewusteloos geraakt 

zijn en het is nog maar de vraag 

of ze op tijd gevonden wordt, 

maar daar hoeven we nog niet 

meteen een drama van te ma-

ken. Laten we eerst eens rustig 

in- en uitademen en kijken wat 

we zien.’ De verhalen gaan over 

leven en hoe mensen wanhopig 

trachten dat leven te sturen. 

Maar sommige dingen gebeuren 

gewoon. Of juist niet, en dan 

neemt het lot een onverwachte 

afslag. Neem Regen en geen re-

gen over een echtpaar dat ‘s zo-

mers graag onder hun luifel naar 

de regen zit te kijken. Woorden 

als Senseokoffie met extra warme 

melk en een chocoladekoekje 

zetten de toon: ‘aan doodgaan 

dachten ze niet’. Domweg geluk-

kig omdat ‘de druppels waar 

we de hele tijd naar staarden 

regendruppels waren en we nog 

niet wisten van andere soorten 

druppels, zoals die in een plastic 

vloeistofzakje naast een bed in 

een groot ziekenhuis’. Z 

Moeder Etty Kuiper (74) beschrijft 

haar destijds 11-jarige dochter 

Corinne als creatief en intelligent. 

Ze leest veel en verdiept zich al 

op jonge leeftijd in onderwerpen 

als de Tweede Wereldoorlog, 

het Wereldnatuurfonds en 

duurzaamheid. Op school 

wordt het oudste meisje uit een 

gezin van vier gepest. Thuis is 

de situatie onstabiel door een 

ontwricht huwelijk, een scheiding 

en nieuwe minnaars van moeder. 

Door een van hen wordt Corinne 

verkracht, maar dat verzwijgt zij 

voor haar moeder. Die ziet wel 

soms een eenzaam, verdrietig 

kind.

Pas op het vwo, dat ze overigens 

met succes afmaakt, gaat het 

mis. Hoe wanhopig haar dochter 

toen vaak al was, komt moeder 

Etty eigenlijk pas te weten als de 

zoveelste poging tot zelfdoding 

van haar 25-jarige dochter in 

januari 1993 wél slaagt. Haar 

dochter heeft een verhuisdoos 

vol documenten achtergelaten: 

alle schoolagenda’s met de 

blaadjes dichtbeschreven en 

vaak geïllustreerde dagboeken, 

uitvoerige, vaak hartelijke, maar 

nooit verstuurde brieven.  

Corinne begint al jong met 

automutilatie (zelfbeschadiging) 

– wat onopgemerkt blijft –, 

ze ontwikkelt eetstoornissen, 

maakt moeilijk contact, voelt 

zich eenzaam, wordt suïcidaal. 

Behandelingen slaan niet aan. Er 

worden verschillende therapieën 

uitgeprobeerd, opnames volgen, 

diagnoses worden vervangen 

door andere, medicaties worden 

aangepast, maar de doodswens 

blijft. 

In juni 1992 steekt Corinne 

zichzelf in brand. ‘Als de arts 

komt vertellen dat ze voor 40 

procent derdegraads is verbrand, 

vraag ik of hij haar wil laten 

inslapen. (…) Hij antwoordt dat 

ik het zeker te lastig vind om voor 

haar te zorgen’, schrijft moeder 

Etty in het boek. 

Het heeft lang geduurd voordat 

zij aan de inhoud van de 

verhuisdoos durfde te beginnen, 

voordat ze de dagboeken kon 

lezen. Het duurde nog langer 

voor ze besloot er een boek van 

te maken. Daarin verwoordt ze 

ook haar eigen geschiedenis, 

belevingswereld en visie 

en dat maakt het een nog 

confronterender boek. Z

Marijke Hilhorst

Etty Kuiper 
Geschonden leven 
–

Uitgeverij Elikser 

€ 22,50  
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Flip Sutorius 

Flip Sutorius (1952) is huisarts 

in Overveen. Sutorius kreeg 

landelijke bekendheid toen hij 

in 1998 euthanasie gaf aan oud-

PvdA-senator Brongersma, die 

‘ondraaglijk leed aan het leven’. 

Het Gerechtshof verklaarde 

Sutorius schuldig, maar legde 

hem geen straf op. De huisarts 

richtte de regio Kennemerland 

scen op en deed daar en bij de 

Regionale Huisartsvereniging 

bestuurlijke ervaring op. 

Sutorius was tevens lid van de 

Denktank Laatstewilpil en de 

werkgroep Voltooid Leven van 

de nvve. Z

Eddy Houwaart 

Prof. dr. Eddy Houwaart (1953) is 

sinds 2013 hoogleraar medische 

geschiedenis aan de medische 

faculteit van de Universiteit 

van Maastricht, daarvoor aan 

de vu in Amsterdam. Hij is 

opgeleid als huisarts, maar 

koos voor het wetenschappelijk 

onderwijs. Kwaliteit van leven, 

het levenseinde, autonomie 

en zelfbeschikking en de 

veranderende rol van de 

professionele hulpverlening 

zijn onderwerpen die in zijn 

werk als docent en begeleider 

van promovendi een belangrijke 

rol spelen. Z

Maarten ten Doesschate, 
penningmeester

Drs. Maarten ten Doesschate 

(1950) is bedrijfseconoom. 

Hij werkte ruimt veertig jaar 

in financiële functies in het 

bedrijfsleven. Bij Corbion, 

het voormalige csm, was hij 

verantwoordelijk voor de 

financiering, financiële controle 

en activiteiten op het gebied van 

overnames en samenwerkingen 

van het concern. Sinds zijn 

pensionering begin 2017 zet Ten 

Doesschate zijn werkervaring in 

voor maatschappelijke doelen. 

Hij raakte bij het zelfgekozen 

levenseinde betrokken door zijn 

moeder die euthanasie wilde, 

maar dat niet kreeg. Z

De nvve is op zoek naar een 

lid dat zitting wil nemen in de 

adviescommissie voor een nieuw 

fonds ter ondersteuning van 

(wetenschappelijk) onderzoek naar 

vraagstukken rond het levenseinde.

De Algemene Ledenvergadering 

(alv) besloot in mei tot de oprichting 

van zo’n fonds, waar onder meer 

subsidies voor onderzoek kunnen 

worden aangevraagd. Het bestuur 

heeft een reglement en een 

aanvraagprocedure opgesteld. 

Bij de besluitvorming over 

subsidieverzoeken laat het zich 

adviseren door een adviescommissie, 

bestaande uit nvve-bestuurslid Eddy 

Houwaart, directeur Agnes Wolbert, 

prof.dr. Han Diesfeldt en een lid van 

de nvve. 

Hebt u belangstelling voor 

het lidmaatschap van de 

adviescommissie? Mail dan uw cv  

en motivatie vóór 1 oktober naar: 

k.deruig@nvve.nl. Z

NVVE ZOEKT LID VOOR 
ADVIES COMMISSIE VAN 
NIEUW FONDS

NIEUWE BESTUURSLEDEN NVVE

Leden van de nvve kunnen 

doorlopend een afspraak voor 

het Spreekuur Wilsverklaringen 

maken. Maar op 16 september, 

de Dag van de Wilsverklaring, 

kunnen ook niet-leden daarvoor 

bij de nvve terecht. 

Maar liefst 88 procent van de 

Nederlanders heeft nog nooit 

met zijn (huis)arts over hun 

wensen omtrent het levenseinde 

gesproken. Veel mensen vinden 

het een lastig onderwerp om 

over te praten. Toch heeft bijna 

iedereen er wel ideeën over.

Op 21 locaties in Nederland zijn 

deskundige consulenten van 

12.00 uur tot 17.00 uur aanwezig 

voor een persoonlijk gesprek 

of algemeen advies. De locaties 

vindt u op nvve.nl/dagvan. Voor 

een persoonlijk gesprek kunnen 

niet-leden zich aanmelden 

per e-mail (dagvan@nvve.nl) of 

telefonisch via (020) 530 49 52. 

Voor algemene vragen is geen 

afspraak nodig. Z

ALV OP 9 DECEMBER 16 SEPTEMBER: DAG VAN DE WILSVERKLARING

Op zaterdag 9 december om 11.00 uur is de Algemene 

Ledenvergadering (ALV) van de NVVE in de Eenhoorn in 

Amersfoort. 

Voorafgaand aan de ALV hebben NVVEleden de 

gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen 

over de beleidsstukken. Deze bijeenkomst wordt 

gehouden op donderdag 26 oktober om 19.30 uur op het 

NVVEkantoor in Amsterdam.

Zie voor meer informatie de antwoordkaart die bij deze 

Relevant is gevoegd.
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WILSVERKLARINGEN 

De NVVE geeft wilsverklaringen uit waarmee u 

uw wensen rond het levenseinde kunt vast-

leggen. Zo is het voor artsen en uw naasten 

duidelijk wat u wilt. U kunt de wilsverklarin-

gen online opstellen via nvve.nl. Dat is gratis. 

Wilsverklaringen op papier kosten E 10.

HULPTEKSTEN PERSOONLIJKE AANVULLING 

Een persoonlijke aanvulling op uw eutha-

nasieverzoek of behandelverbod maakt uw 

wilsverklaringen overtuigender. Omdat veel 

leden hier vragen over hebben, heeft de NVVE 

tips en hulpteksten op haar website geplaatst. 

Ze zijn te vinden op de pagina die opent zodra 

u inlogt op Mijnnvve vanaf de homepage.  

De kop luidt: Hulpteksten voor de persoonlijke 

aanvulling bij euthanasieverzoek of  

behandelverbod. U kunt ze ook op schrift  

krijgen door te bellen met de ledenservice 

(020) 620 06 90.

CAFÉ DOODNORMAAL 

Om het gesprek over jongeren en het zelf-

ge kozen levenseinde mogelijk te maken, 

organiseren de NVVE-jongeren maandelijks 

Café Doodnormaal. Deze bijeenkomst vindt 

elke keer in een andere studentenstad plaats. 

De agenda is te vinden op nvve.nl/agenda.

NIEUWSBRIEF

Om leden op de hoogte te houden van de 

actualiteiten publiceert de NVVE niet alleen 

nieuwsberichten op haar website, maar mailt 

zij ook geregeld een nieuwsbrief rond. Wilt u 

deze ontvangen? Meld u dan aan op nvve.nl.

SPREEKUREN

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van uw 

wilsverklaringen? Dan kunt u nu op nóg meer 

plekken in Nederland terecht voor een van 

de gratis NVVE-spreekuren. Er zijn vijf nieuwe 

locaties bijgekomen: Maastricht, Leeuwarden, 

Emmen, Den Helder en Woerden. 

De spreekuren zijn wekelijks. Tijdens het 

gesprek kunt u uw vragen persoonlijk met een 

NVVE-medewerker bespreken. Dat kan ook 

telefonisch. De gesprekken zijn bedoeld voor 

korte vragen over uw wilsverklaringen. 

Voor zowel het telefonisch spreekuur als voor 

een gesprek op locatie moet u een afspraak 

maken. Daarvoor belt u met (020) 620 06 90. 

Het kan ook online via nvve.nl/mijnnvve. 

 

ADVIESCENTRUM 

NVVE-leden kunnen bellen met het Advies-

centrum voor informatie, advies en steun bij 

keuzes rond het levenseinde. Het Advies-

centrum bemiddelt ook bij problemen. Na een 

telefonisch intakegesprek door een coördina-

tor kan een consulent op huisbezoek komen.  

Het Adviescentrum is tijdens kantooruren 

bereikbaar.

WERKGROEP LEDENPARTICIPATIE 

De Werkgroep Ledenparticipatie (WGLP) zet  

zich in voor een grotere betrokkenheid van 

NVVE-leden, bij elkaar en bij de vereniging.  

De werkgroep wil contact tussen leden onder-

ling stimuleren en hen meer betrekken bij 

de besluitvorming van de NVVE. Suggesties of 

vragen? Mail naar: wglp@nvve.nl of schrijf 

naar: NVVE, t.a.v. WGLP, Postbus 75331, 

1070 AH Amsterdam.

LEZINGEN, PRESENTATIES EN WORKSHOPS 

De NVVE verzorgt op verzoek lezingen, 

presentaties en workshops over alle 

onderwerpen die te maken hebben met het 

zelfgewilde levenseinde. Ze zijn bedoeld voor 

zowel professionals als particulieren.

 REGIOBIJEENKOMSTEN 

Maandelijks organiseert de NVVE een 

regiobijeenkomst, telkens in een ander deel 

van het land. Tijdens deze bijeenkomsten 

kunnen zowel leden als niet-leden informatie 

inwinnen en praktische vragen stellen. De 

toegang is gratis. Kijk voor de agenda op 

nvve.nl/agenda.

BESTUUR NVVE

mr. dr. Margo Andriessen (voorzitter)

mr. Barbara Middeldorp (secretaris)

drs. Maarten ten Doesschate (penningmeester)

drs. Chris Leeuwe (auditcommissie)

drs. Carla Pauw-van Doormalen

prof. dr. Eddy Houwaart

drs. Flip Sutorius

DIRECTEUR NVVE

Agnes Wolbert

ADRES

NVVE, Postbus 75331, 

1070 AH Amsterdam

telefoon: (020) 620 06 90

Bereikbaar op werkdagen  

van 09.00 tot 17.00 uur

website: nvve.nl, 

e-mail: info@nvve.nl

wat kan de nvve voor u doen?
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foto: maurits giesen

Wat was het precies dat er brak?

Brak het of sleet het?

Ging het geleidelijk aan?

Sloop op de tenen de kracht weg?

Trok kauwgom ongelijk het?

 

Verweerde het grondstoffelijke?

 

Gleed het ijlings uit handen? Verloor het?

Raakte het zoek het? Vervloog of doofde?

Of was het gewoon klaar? Fini. Uit. Op het.

 

Was het te maken? Weer aan te vullen?

Groeit het vanzelf vanuit de wortel weer aan?

Of met bepaalde methodes, procedures?

 

Hoe krijgen we het weer vol, levend,

warm en zacht zoals het was het?

Moeten we vruchteloos blijven proberen? Is dat het?

 

Is het te vervangen misschien?

Groeien veren weer aan?

Is er lijm? Gouddraad?

Veert het weer terug?

Wordt dat wat scheef weer recht echt?

 

uit: Vonkt (2017)

Het brak 
 Marije Langelaar 


