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Relevant is een uitgave van de nvve,

Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig

Levenseinde, en verschijnt vier keer per jaar.

Verkiezingen
Met de verkiezingen voor de Tweede Kamer 

in aantocht besloten we na te gaan wat de 

politieke partijen zoal in hun verkiezingspro-

gramma’s te melden hebben over levenseinde-

vraagstukken. Dat leverde niet echt een rijke 

oogst op. En een stemadvies al evenmin, we 

gaan ervan uit dat leden van de nvve op basis 

van de aangedragen informatie zelf een keuze 

kunnen maken. 

Naast een overzicht van de programma’s 

wilden we ook de lijsttrekkers van de grootste 

partijen aan het woord laten. Hoe denken 

zij over de thema’s die nvve-leden zo na aan 

het hart liggen? Wat kan er nog verbeteren in 

Nederland voor mensen die zelf willen bepalen 

hoe, wanneer en waar zij overlijden?

Hoewel de oplage van Relevant voor een groot 

podium kan zorgen, stonden de politici niet te 

trappelen om ons te spreken. Sommige partij-

en reageerden in het geheel niet, ook niet toen 

we vroegen of dan de portefeuillehouder geïn-

terviewd kon worden. Andere partijen lieten 

weten het echt te druk te hebben. Uiteindelijk 

waren alleen vvd (Ockje Tellegen) en D66  

(Sigrid Kaag) bereid. Daarmee spreken we niet 

met de minsten, want de vvd heeft als een van 

de weinige partijen uitgesproken standpunten 

over medisch-ethische kwesties, terwijl D66, 

nu Pia Dijkstra niet terugkeert in de Kamer, 

het eigen initiatiefwetsvoorstel Voltooid Leven 

moet zien te redden.

Dat er partijen zijn die werkelijk geen letter 

wijden aan het levenseinde, is toch wel zorg-

wekkend. Het onderwerp houdt de mensen 

namelijk wel degelijk bezig. Ook in deze  

Relevant staan weer verhalen waar de politiek 

op zijn minst iets van zou moeten vinden. 

Euthanasie bij kinderen bijvoorbeeld. Of de 

nog altijd moeilijke positie van mensen met 

een psychiatrische aandoening die hun doods-

wens bespreekbaar willen maken. En een 

terugkerend dilemma: hoe zorgen we ervoor 

dat het euthanasieverzoek van een patiënt met 

dementie serieus wordt genomen?

Frederique Retsema zegt het treffend in de 

rubriek In de regiestoel: ‘Volgens mij is willen 

sterven net zo normaal als willen leven.’ Ze ver-

gelijkt een doodswens met haar wens om van 

geslacht te veranderen. ‘Dat is typisch Neder-

land. Dankzij de zorgvuldigheidsrichtlijnen 

lopen we in de transgender- en de laatstewil-

zorg voorop. Maar het gevolg is wel dat  

degenen om wie het écht gaat, er niet zo veel 

over te zeggen hebben.’ Z 

Dick Bosscher, hoofdredacteur
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       Maarten en Mieke Veth stapten samen uit het leven

‘ We willen tot  
het einde de 
regie houden’
Een buurtbewoner viel van een ladder en kwam met een 

dwarslaesie in een rolstoel te zitten. Hij kon alleen nog 

met zijn ogen knipperen. Het deed Maarten (87) en Mieke 

(85) Veth zo’n dertig jaar geleden al besluiten om pillen 

in huis te halen. ‘Zo wilden wij niet eindigen. We besloten 

dat we de regie wilden houden en samen wilden gaan, 

als de tijd rijp was.’ Op 10 januari van dit jaar voegden ze 

de daad bij het woord en namen afscheid van het leven. 

Martien Versteegh

We hadden het erover met onze 

huisarts en met de neuroloog. 

We stelden hen de vraag: 

wanneer weet je dat het lichtje 

gaat branden dat de tijd daar is? Daar hadden ze 

natuurlijk geen antwoord op’, vertelt Maarten als ik 

op zondag 20 december bij hen op bezoek ben om hun 

verhaal op te tekenen. ‘Het leek ons altijd mooi om 

tegelijk te gaan, maar ik vermoedde dat mijn vrouw 

zou gaan twijfelen. Ze is minder koersvast dan ik.’ Het 

is echter Mieke die in het voorjaar van 2020 aangeeft 

dat het moment misschien wel daar is en Maarten die 

op dat moment nog even aan dat idee moet wennen. 

‘Mijn moeder dacht zelf niet dat ze zou gaan 

twijfelen’, vertelt hun jongste dochter Annette me een 

maand later. ‘Ze voelde dat ze mentaal achteruitging. 

Haar eigen moeder was zeven jaar dement geweest 

toen ze overleed en ook andere mensen in hun 

omgeving takelden af. Dat wilde ze net zomin als mijn 

vader.’ 

Rode lampje > Terug naar 20 december. Maarten 

vertelt dat hij in het voorjaar van zijn fiets is gevallen 

en maar langzaam herstelt. ‘Tijdens onze vakantie in 

Italië kon ik nauwelijks meer van ons vakantiehuis 

naar het dorp wandelen. Daar schrok Mieke erg van.’ 

Zijn vrouw knikt en zegt: ‘Onderweg terug naar 

Nederland droomde ik dat het rode lampje ging 

branden. Of was het juist een groen lampje? Het was 

in ieder geval zover.’ 

‘
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Maarten: ‘Anderen menen dat we alles nog kunnen, 

maar dat vinden we zelf niet. Onze lichamelijke 

gesteldheid is niet goed. En ik kan ook niet meer 

zo goed nadenken als ik altijd kon. Ik kan echt nog 

maar één ding tegelijk. De radio in de auto leidt me 

bijvoorbeeld te veel af. Dat deed hij vroeger ook wel, 

maar toen kon ik er toch bij rijden. Dat lukt me nu 

niet meer.’ 

Projectmatig > De pillen hebben ze dus al 

een tijd in huis: oude en nieuwe, omdat de 

houdbaarheidsdatum van de oude was verlopen. 

Maarten: ‘Het is niet eenvoudig aan zo’n 

hoeveelheid pillen te komen en zeker te weten dat 

je de juiste pillen hebt. Wij zijn gewend alles heel 

projectmatig aan te pakken, dat doen we ook met 

dit traject. We namen contact op met mensen van 

de nvve, die ons heel goed adviseerden. We regelen 

alles goed, dat is ook van groot belang voor onze 

dochters Laura en Annette. Maar we gaan er niet 

naartoe werken. We leven gewoon door. Dat heeft 

soms rare consequenties. Zo heb ik mijn gebit nog 

laten doen. Dat is onzin natuurlijk, maar het past in 

ons systeem. Ik ga in ieder geval met een mooi gebit 

de kist in.’ 

Hoewel ze alle begrip en steun van Laura en Annette 

en hun gezinnen krijgen, realiseren ze zich goed hoe 

verdrietig het voor hen is. Miekes ogen schieten vol 

als ze daaraan denkt. Het moeilijkste was misschien 

wel de vraag wanneer ze het zouden vertellen. 

MAARTEN EN MIEKE VETH | FOTO’S: MARTIEN VERSTEEGH
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‘Annette zou het ons erg kwalijk nemen als we het 

stiekem zouden doen’, zegt Maarten. ‘We hadden 

beloofd het te vertellen, maar we wilden ook niet dat 

ze er te lang mee rond zouden moeten lopen. Toen 

Mieke en ik de knoop eenmaal hadden doorgehakt, 

voelde Annette echter meteen dat er iets was. Ze trok 

het verhaal er binnen een kwartier uit.’ 

Maarten en Mieke gaan nog een midweek weg met 

kinderen en kleinkinderen. ‘Het met elkaar beleven. 

En veel huilen. Mieke is een natte’, zegt Maarten, met 

een knik in de richting van zijn vrouw. ‘Ja, veel huilen’, 

beaamt Mieke, terwijl ze een traan wegveegt. ‘En 

plezier maken.’ ‘Nou ja, plezier’, mompelt haar man. 

Als ik bij het weggaan zeg dat ik het romantisch vind, 

lachen beiden ondeugend. Maarten zegt: ‘Ik wil niet 

alleen zijn, met romantiek heeft het niets te maken 

hoor.’ 

Romantiek > Ook Annette moet lachen als ik dit 

een maand later aan haar vertel. Het is twee dagen na 

de uitvaart, ruim een week nadat Annette en Laura 

filmden hoe hun ouders pillen door de vla roerden en 

ermee in bed gingen zitten. 

‘We waren tot in detail voorbereid op alles. We hadden 

het overal over gehad. Mijn vader had contact met 

de nvve en ik ook. We wisten wat we moesten doen, 

wat we konden verwachten. Maar Laura en ik hadden 

er allebei niet bij stilgestaan dat onze ouders ook 

afscheid van elkaar moesten nemen. Maarten liep naar 

Mieke toe, nam haar hoofd in zijn handen, bedankte 

haar voor hun leven samen en zei haar hoeveel hij van 

haar hield. Dat kwam keihard binnen bij mijn zus en 

mij. Als dat geen romantiek is. Het is voer voor een 

rock-opera, als je het mij vraagt.’ 

Als ik vraag hoe het voor haar is om beide ouders in 

één klap kwijt te zijn, duurt het even voor ze kan 

antwoorden. ‘Mijn ouders waren zelfstandige, maar 

vervlochten mensen. Ze hadden beiden wel voort 

kunnen leven zonder de ander, maar ik denk dat het 

schraal geweest zou zijn. Dit was hun diepgevoelde 

wens.’ 

Wel is Annette blij dat ze ruim de tijd hebben 

gekregen om afscheid te nemen. ‘Ze hadden zelf drie 

weken in hun hoofd, maar omdat ik ze hun plannen 

eerder ontfutselde, hebben we uiteindelijk drie 

maanden de tijd gehad. En dat was goed. Je gaat met 

z’n allen een proces door, waarin van alles gebeurt. 

Zo wilden ze het in eerste instantie met niemand 

delen, maar gelukkig hebben ze uiteindelijk toch mijn 

moeders zus en vier goede vrienden in vertrouwen 

genomen. Door het te delen, door het aan het licht te 

brengen, wordt het lichter. Dat heb ik echt zo ervaren. 

We werden samen een team, met ieder een eigen rol. 

Laura en haar man regelden de praktische dingen, ik 

was van de gesprekken, mijn vader van de lijstjes en 

mijn ouders allebei van de troost.’

Volbracht > Toen Maarten en Mieke de vla op had-

den en in een diepe slaap vielen, gingen Laura en An-

nette naar huis. ‘Het had iets heel intiems. Toen wij na 

een doorwaakte nacht maandagochtend het huis weer 

inkwamen, waren we oprecht blij dat het goed gegaan 

was en opgelucht dat ze allebei waren overleden. Ze 

lagen daar hand in hand.’ 

Toen moesten ze de huisarts bellen en kwam de 

politie en daarna nog de recherche. ‘Ook daar waren 

we door de nvve goed op voorbereid. Je weet dat je 

het dan kunt treffen of dat het vervelend kan worden. 

We hadden een “bewijstafel” met alle documenten 

en filmpjes. Het was duidelijk dat niemand twijfelde 

over de gang van zaken. Het was intens, maar het 

werd geen moment vervelend. We wisten dat het erbij 

hoorde. Het belangrijkste was dat het, zoals Maarten 

zou zeggen, was volbracht.’  Z

 ‘ Ik wil niet alleen zijn, met 
romantiek heeft het niets 
te maken hoor’  
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Vier jaar ‘houd-het-
maar-beter-stilbeleid’ 
  Agnes Wolbert - directeur NVVE

Als ik terugkijk op vier jaar vvd, 

cda, cu, d66, dan is het de 

coalitie goed gelukt om alle 

levenseinde-onderwerpen naar 

de achtergrond te drukken. Wel kwam er meer 

aandacht voor de bestrijding van eenzaamheid. 

Heel goed, want wie wil het verdriet van eenzame 

mensen nou niet de wereld uit helpen? Maar het 

is ook een manier om euthanasie te bestrijden. 

Mensen die vinden dat ze lang genoeg hebben 

geleefd, worden niet alleen in strikt christelijke 

kring nét iets te vaak getypeerd als slechts 

eenzaam en heus niet levensmoe. Dus: nog te 

redden van een zelfgekozen levenseinde.   

Het was dankzij het laatstewilpoeder van de 

Coöperatie Laatste Wil (clw) dat het de coalitie 

niet echt lukte om de discussie over wie er nu 

eigenlijk baas is over de eigen dood, te smoren. 

Het was meer dan een storm in een glas water 

die de clw veroorzaakte. Het simpele feit dat ze 

groeide van 7000 naar 25.000 leden, mag daar het 

bewijs voor zijn.  

De echte genadeklap voor het ‘houd-het-maar-

beter-stilbeleid’ van dit kabinet kwam uit on-

verwachte hoek. Van een bijna gepensioneerde, 

bekwame en empathische specialist ouderen-

geneeskunde die aan een patiënt met vergevorder-

de dementie euthanasie verleende. Ineens stond 

de combinatie euthanasie en dementie bovenaan 

in de discussie-top-10. Vooral de kwaliteitskran-

ten besteedden veel aandacht aan de rechtsgang 

van Marinou Arends. De strafrechter maakte  

duidelijk dat haar niets aan te rekenen viel en 

daarna maakte de Hoge Raad korte metten met de 

aanklacht van het Openbaar Ministerie. Een  

patiënt met vergevorderde dementie hoeft niet 

nóg eens gevraagd te worden of ze echt wel 

euthanasie wil. Dan volstaat de constatering dat 

iemand ondraaglijk lijdt en doet de schriftelijke 

wilsverklaring wat ze moet doen: in de plaats van 

een mondeling verzoek treden. Niet lang daarna 

legde Pia Dijkstra haar Voltooid Leven-wetsvoor-

stel neer in het parlement. En zo gebeurde het 

dat het zelfgekozen levenseinde toch op de kaart 

stond in de afgelopen kabinetsperiode.  

Na vier jaar gedwongen pas op de plaats 

en stilte verwacht je op het onderwerp 

zelfbeschikking nu bij de politieke partijen 

een grote sprong voorwaarts. Helaas is dat 

niet het geval. De meer progressieve partijen 

hebben de sociaaleconomische agenda als 

absolute prioriteit. Begrijpelijk, na covid-19 

vraagt economisch herstel alle aandacht en de 

huizenmarkt moet eindelijk eens toegankelijker 

worden. Maar het had prima samen gekund: 

sociaaleconomisch herstelbeleid én aandacht 

voor waarden als zelfbeschikking en 

een waardig levenseinde. De vvd verdient hier 

een compliment: in het verkiezingsprogramma 

is er juist veel aandacht voor een beleid dat 

recht doet aan de stervenswensen van mensen. 

Niet volgens een keurslijf van wettelijke 

voorschriften en verboden, maar met ruimte 

voor ieders persoonlijke keuze. Ook de sgp 

besteedt er overigens veel aandacht aan. Maar 

dan in omgekeerde zin... 

De wrange realiteit is dat er meer mondige  

ouderen zijn dan ooit en dat door corona de  

vraag hoe je wilt overlijden elke dag actueel is. 

Dat het merendeel van de politieke partijen de 

medisch-ethische vraagstukken aan anderen  

overlaat, is geen fijne gedachte in een steeds 

conservatiever wordende samenleving. Ik mag 

toch hopen dat we niet een tweede regerings-

periode op rij gaan meemaken waarin ons dossier 

met geen mogelijkheid vooruit te krijgen is.  

Ik wil maar zeggen: ‘O Nederland, let op 

uw saeck...’Z

C
olum

n
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Sigrid Kaag is sinds vorige maand demissionair minister 

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. 

Als lijsttrekker van D66 staat zij voor de opdracht om het 

wetsvoorstel Voltooid Leven, ingediend door haar eigen partij, 

niet in de vergetelheid te laten raken. ‘De maatschappij is er 

rijp voor. Andere partijen moeten nu kleur bekennen.’ •  

Dick Bosscher

Precies op de dag voor het 

zomerreces van 2020 diende 

D66-Kamerlid Pia Dijkstra haar 

initiatiefwet Voltooid Leven in. 

Daarin staat dat mensen vanaf 75 jaar die hun 

leven voltooid achten, in aanmerking kunnen 

komen voor hulp bij zelfdoding door een 

speciaal daarvoor opgeleide hulpverlener. 

Een van de voorwaarden voor euthanasie 

is dat deze wordt uitgevoerd door een arts. 

Bovendien moet sprake zijn van uitzichtloos 

lichamelijk of geestelijk lijden. Deze twee 

vereisten gelden niet voor de wet Voltooid 

Leven.

De timing van het indienen straalde niet 

veel vertrouwen uit. Toen Dijkstra ook nog 

haar vertrek uit de Kamer aankondigde, leek 

alle hoop op een doorbraak op dit gevoelige 

terrein vervlogen. Met ChristenUnie en 

cda in het kabinet was het zelfgekozen 

levenseinde toch al een praktisch 

onbespreekbaar onderwerp. Daarnaast 

wilde de vvd er de vingers niet aan branden. 

Alle ogen zijn daarom gericht op de nieuwe 

lijsttrekker van D66, Sigrid Kaag. Zal zij zich 

ondanks de politieke tegenwind sterk maken 

voor een van de kroonjuwelen van haar partij? 

 

Dat leek aanvankelijk tegen te vallen. In 

nrc Handelsblad hield zij zich vorig jaar 

nadrukkelijk op de vlakte. ‘Medisch-ethische 

thema’s houden de meeste Nederlanders 

volgens mij niet bezig als ze hun baan 

dreigen kwijt te raken of zzp’er of student 

zijn en niet rond kunnen komen. Het is 

niet top of mind. Ook niet voor mij op dit 

moment.’

Hoe kijkt u nu, als lijsttrekker van de partij die alles 

in gang zette, naar de kansen van de initiatiefwet?

‘Het is voor mij een van de belangrijkste 

onderwerpen en dat zal zo blijven. Ik 

verzeker u dat de nalatenschap van Pia 

Dijkstra bij ons in veilige handen is. Dat het 

toen niet top of mind was, had ermee te maken 

dat de samenleving net door corona getroffen 

was. Mensen waren met andere zaken bezig. 

Maar ook in coronatijd is bevestigd dat 

autonomie en zelf kunnen kiezen veel meer 

onderdeel van het denken zijn geworden. 

Meer mensen zijn zich ervan bewust 

geworden dat keuzevrijheid in de laatste 

levensfase centraal moet blijven staan. Voor 

D66 doet het dat in ieder geval.’ 

D66-lijsttrekker Sigrid Kaag over wetsvoorstel Voltooid Leven:

‘ De maatschappij 
is er rijp voor’

3377

Op 17 maart zijn de 

verkiezingen voor de Tweede 

Kamer, corona volente. 

Op deze en de volgende 

zeven pagina’s besteedt 

Relevant aandacht aan 

de standpunten van de 

(grote) politieke partijen ten 

aanzien van euthanasie en 

het levenseinde. Daarnaast 

interviewen we Sigrid Kaag 

(D66), Ockje Tellegen (VVD) 

en Wim van Dijk, oprichter 

van Nieuwe Democratie. 

Op pagina 14 en 15 vindt 

u alle partijstandpunten 

overzichtelijk naast elkaar. 
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SIGRID KAAG | FOTO: ANP / PHIL NIJHUIS

In hoeverre zijn voor u details bespreekbaar, zoals de 

leeftijdsgrens en de rol van de hulpverlener?

‘Pia Dijkstra is weloverwogen gestart met 

een leeftijdsgrens van 75 jaar, zodat je een 

leeftijd hebt bereikt waarop je voelt dat je 

leven voltooid kan zijn. Wij staan achter het 

voorstel zoals het nu is ingediend.’

U zei eerder ook: ‘Ik vind het belangrijk dat er nog 

héél veel geïnvesteerd wordt in het bestrijden van 

eenzaamheid en sociaal isolement. En dat er wordt 

gekeken naar wat kan helpen om níét tot die keuze 

voor zelfdoding over te gaan.’ Dat klinkt vrijwel 

hetzelfde als wat ChristenUnie en CDA hierover 

zeggen: als je de eenzaamheid bestrijdt, verdwijnt de 

doodswens bij ouderen vanzelf.

‘Dat heb ik gezegd in het Nederlands Dagblad 

op de vraag of ik voor bestrijding van 

eenzaamheid was. Het is altijd belangrijk dat 

je mensen ondersteunt als zij zich eenzaam 

Is het wetsvoorstel voor u ook een struikelblok in 

eventuele coalitiebesprekingen?

‘In die termen denk ik nog helemaal niet. We 

moeten ook niet doen alsof er in het vorige 

kabinet niets gebeurd is. Partijen hebben 

elkaar wel meer ruimte gegeven, anders lag 

het wetsvoorstel er niet.’

Het voorstel wordt pas in de volgende 

kabinetsperiode behandeld. Hoe groot acht u de kans 

dat de wet er komt?

‘Ik hoop op een progressief kabinet 

waarmee we dit onderwerp in de Kamer 

kunnen afhandelen. Het wetsvoorstel is een 

mooi, afgewogen stuk geworden. Ik ben er 

absoluut zeker van dat het in de volgende 

regeerperiode kan worden afgerond. De 

maatschappij is er rijp voor. Andere partijen 

moeten nu kleur bekennen.’

voelen. Tegelijkertijd moet er ruimte zijn 

voor mensen die hun leven voltooid vinden.’

Volgens u is D66 de partij van de emancipatie van 

het individu. Wat houdt dat voor u precies in?

‘D66 staat voor eigen keuzen en 

zelfontplooiing vanaf de eerste dag 

in je leven tot de laatste. Daar moet je 

ondersteuning bij kunnen vinden.’

Hoever gaat die zelfbeschikking voor u?

‘Kijk, als sociaal-liberaal kan ik me 

voorstellen dat mensen zelf willen beslissen 

over hun levenseinde en dat in eigen hand 

willen houden. Uit onderzoek blijkt ook dat 

er veel mensen zijn die daar professionele 

begeleiding bij willen. Dat geeft veiligheid 

en zorgvuldigheid. Als D66 zien we dat 

laatste als taak van de overheid.’

\ 
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Hoe verschillend hun stand-

punten ook waren, de partijen 

in het demissionaire kabinet-

Rutte III hebben ‘elkaar heel 

gelaten’. Dat vindt VVD-Kamerlid 

Ockje Tellegen, nummer 10 

op de kandidatenlijst voor de 

verkiezingen. Zij heeft onder 

meer de vraagstukken rond 

het (zelfgekozen) levenseinde 

in haar portefeuille. ‘Gaat het 

snel genoeg? Niet altijd. Maar 

zorgvuldigheid gaat boven 

snelheid. Bovendien: er zijn wél 

stappen gezet.’ • Els Wiegant

VVD-Kamerlid Ockje Tellegen werkte hard aan regeling voor euthanasie kinderen

‘Levenseinde moet  
hoog op agenda blijven’

Welke stappen?

‘Heel belangrijk vind ik 

het punt van de actieve 

levensbeëindiging 

bij kinderen tussen de 1 en 12 jaar. Voor 

pasgeborenen tussen 0 en 1 en voor kinderen 

vanaf 12 jaar is die mogelijkheid er wel, 

maar voor deze groep niet. Die leemte in 

de wet heb ik altijd zeer onrechtvaardig 

en onacceptabel gevonden. Ik ben al jaren, 

samen met kinderartsen, bezig om dat 

te veranderen. Wat de medisch-ethische 

kwesties betreft zat er een bijzondere 

combinatie van partijen in dit kabinet. 

Vanuit hun geloofsovertuigingen hadden 

cda en ChristenUnie veel vraagtekens bij 

dit punt, maar we hebben hen uiteindelijk 

kunnen overtuigen. Dat dat is gelukt, komt 

omdat we elkaar héél hebben gelaten, 

omdat we begrip en respect voor elkaars 

standpunten hadden. De minister heeft nu 

van de Tweede Kamer de opdracht gekregen 

een regeling te ontwerpen. Dat is een heel 

bijzondere stap in de goede richting.’ 

Hoe kijkt u terug op de rechtszaken rond euthanasie 

(en dementie) van de afgelopen tijd?

‘Ik heb dat heel moeilijk gevonden. Vooral 

de zaak rond de verpleeghuisarts vond 

ik vreselijk. Zij heeft naar eer en geweten 

en overeenkomstig de wet euthanasie 

toegepast bij een wilsonbekwame vrouw met 

vergevorderde dementie. Naar aanleiding 

van deze casus ontstond er discussie over de 

schriftelijke wilsverklaring en eindigde deze 

arts vier jaar in de beklaagdenbank. Dat er 

meer juridische duiding moest komen, is 

één ding. Maar dat had niet over de rug van 

een arts mogen gebeuren. Ik heb de minister 

gevraagd of die zekerheid in de toekomst via 

andere beroepsmogelijkheden kan worden 

verkregen.’

Wat is het gevolg geweest voor de 

euthanasiepraktijk?

‘Ik denk dat de zaak bij veel artsen tot 

terughoudendheid heeft geleid. Ook bij 

patiënten heeft het meer onzekerheid 

gegeven over wat nu wel en niet kan en mag. 

We moeten de uitspraak van de Hoge Raad 

koesteren, die geeft duidelijkheid. Maar het 

is belangrijk dat die helderheid en houvast er 

ook in de praktijk is. Daarvoor is er werk aan 

de winkel, ook voor de Tweede Kamer.’

Hoe gaat u dat doen?

‘Ik ben daar al een tijdje mee bezig. De 

hoofdopdracht is dat arts en patiënt 

eerder met elkaar in gesprek gaan over het 

levenseinde. En dan gaat het niet alleen 

om euthanasie, maar om alle wensen in de 

laatste levensfase. Ik ben bezig met een reeks 

voorstellen om dat gesprek te stimuleren en 

te vergemakkelijken, ervoor te zorgen dat 

het een standaard onderdeel van de arts-

patiëntrelatie wordt.’ 
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Hoe staat u tegenover het initiatiefwetsvoorstel 

Voltooid Leven van D66?

‘In ons verkiezingsprogramma hebben we 

opgenomen dat iedereen de mogelijkheid 

moet hebben om zelf te kiezen voor een 

waardig levenseinde, mits dat volgens 

zorgvuldige procedures en eisen gebeurt. In 

reactie op het burgerinitiatief Uit Vrije Wil 

tien jaar geleden, dacht ik: we moeten deze 

handschoen oppakken. Het greep me aan 

dat er zoveel mensen in Nederland zijn met 

de behoefte om zelf hun leven te kunnen 

beëindigen wanneer ze dat voltooid achten 

(er werden ruim 116.000 handtekeningen 

opgehaald, red.). Dus ik wilde weten: wat is 

precies het probleem? En hoe kunnen we dat 

oplossen? Dat is de commissie-Schnabel gaan 

uitzoeken. Wat mensen willen, is duidelijk: 

meer zelfregie in de laatste levensfase, het 

gaat om zelfbeschikking. Maar hoe je dat zou 

kunnen regelen, blijkt een heel complexe 

vraag te zijn.’

Uw partij heeft niet zelf het initiatief tot een 

wetsvoorstel genomen. Waarom niet?

‘Omdat ik op die laatste vraag nog 

onvoldoende antwoord heb. Ik vind de wens 

om zelf je levenseinde te regisseren zeer 

legitiem. En ik zou deze mensen heel graag 

tegemoet willen komen. Maar de vraag is: 

hoe? Je kunt je afvragen: heeft de overheid 

hier een taak, valt dit in een wet te gieten? 

Daar komt bij dat onze euthanasiewet 

prachtig in elkaar zit en iedere keer opnieuw 

weer ruimte biedt; zelfs tijdens de recente 

rechtszaken is hij stevig overeind gebleven. 

Er is binnen deze wet ook euthanasie 

toegepast bij mensen met een stapeling van 

ouderdomsklachten.’

OCKJE TELLEGEN | FOTO: PUCK SOETENS

Hoe staat u tegenover het wetsvoorstel van  

Pia Dijkstra? 

‘Het wetsvoorstel is een poging om antwoord 

te geven op de vraag hoe je tegemoet kunt 

komen aan de wensen van mensen die 

níét onder de euthanasiewet vallen. Ik zet 

niet direct mijn handtekening onder dit 

voorstel. We zullen het goed bestuderen 

en beoordelen. Het levenseinde en hulp bij 

zelfdoding zijn onderwerpen die iedereen 

raken. Voor een voorstel als dit moet 

draagvlak zijn. Dat bereik je stapje voor 

stapje. En nee, dan geeft het niet dat dat 

jaren duurt. Zo lang duurde het ook voordat 

de euthanasiewet er kwam. Het belangrijkste 

vind ik dat het onderwerp hoog op de agenda 

blijft staan.’

\ 
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Het is hem niet gelukt, maar opgeven? Daar 

piekert Wim van Dijk (77) niet over. Hij richtte 

een politieke partij op met een ‘alternatieve 

route voor euthanasie’ als belangrijkste 

programmapunt, Nieuwe Democratie geheten. 

Tot zijn grote spijt verzamelde hij niet de 

hoeveelheid steunverklaringen die nodig is om 

aan de verkiezingen te kunnen deelnemen. ‘Ter 

nagedachtenis aan mijn vrouw zal ik doorgaan.’  

Els Wiegant

‘Wet legt artsen iets op wat ze  niet kunnen’

mogelijk. Maar of het leven nog betekenisvol is, dat weet een arts 

toch niet?! Hetzelfde geldt voor ondraaglijk lijden. De wet heeft 

artsen iets opgelegd wat ze helemaal niet kúnnen.’

Op enig moment is de situatie van zijn vrouw zo zorgelijk en 

gevaarlijk dat ze wordt opgenomen in een verpleeghuis. Ze woont er 

een maand of tien als ze valt en haar heup breekt. Ze wordt in coma 

gehouden en in overleg wordt besloten haar te laten versterven (dus 

geen voedsel en vocht toe te dienen). ‘Ondanks de medicatie had ze 

toch heel veel pijn’, vertelt Wim. 

Hij vraagt de verpleeghuisarts haar leven te beëindigen, biedt 

zelfs aan het zelf te doen, maar krijgt nul op het rekest omdat dat 

strafbaar zou zijn. De vier dagen en vijf nachten die verstrijken 

totdat zijn vrouw uiteindelijk op 21 maart 2019 overlijdt, noemt Wim 

een ‘hel’ en een ‘wrede dood’. ‘Het lijden was zo volstrekt zinloos, dat 

was ook de arts duidelijk. Dat een arts de wet volgt in plaats van zijn 

geweten, vind ik immoreel.’

Levenseindebegeleider > Dat is wat Wim nu wil veranderen. 

Na door een diep dal van rouw te zijn gegaan, verdiept hij zich 

nog meer in de wet. Hij oriënteert zich op politieke partijen, 

de nvve, de Coöperatie Laatste Wil, en praat met tientallen 

Het is 2007 als bij Wims vrouw Tineke – ‘de liefde 

van mijn leven, en ik die van haar’ – de eerste 

tekenen van dementie merkbaar worden. Zeven 

jaar later krijgt zij de diagnose alzheimer. Haar 

moeder, grootmoeder en overgrootmoeder zijn aan de ziekte 

gestorven en Tineke weet welk lijden haar te wachten staat. Wim, 

psycholoog, geeft bovendien al jaren les over ouder worden en de 

aandoeningen die daarmee gepaard kunnen gaan. 

Samen stellen ze een wilsverklaring op, waarin zij de omstandig-

heden omschrijft waaronder zij euthanasie zou willen. Ze voeren 

gesprekken met de huisarts en, op haar aandringen, ook eentje met 

een psychiater. ‘Toen ben ik tegen de wetgeving aangelopen. Ik 

dacht: wat gebeurt er nou als de huisarts het niet wil doen? Na een 

half jaar heb ik haar dat nog eens gevraagd en toen zei ze dat ze het 

niet wist en het erg moeilijk vond. Tja, wat heb je daaraan?’

Versterven > In de vier, vijf jaar die volgen, verdiept Wim zich in 

de euthanasiewetgeving. Hij vindt de zorgvuldigheidseisen die 

de wet aan de arts stelt, ‘paradoxaal’. ‘Kan een arts eigenlijk wel 

vaststellen of het leven voor iemand ondraaglijk en uitzichtloos is 

geworden? Ja, uitzichtloos in de zin van: geen behandeling meer 

Wim van Dijk bedacht alternatieve route voor euthanasie en richtte politieke partij op 
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mensen in zijn omgeving. Hij komt tot de conclusie dat in geen 

enkel partijprogramma staat wat hij graag zou willen: échte 

zelfbeschikking. Daarom richt hij zijn eigen politieke partij op en 

noemt haar: Nieuwe Democratie. 

Hij legt uit: ‘De parlementaire democratie werkt prima wanneer 

40 procent van de mensen linksaf wil en 30 procent rechtsaf. Maar 

als 65 procent van de bevolking aangeeft regie over het eigen 

levenseinde te willen hebben en die wens wordt genegeerd  

– dankzij een minderheid – dan is dat toch geen democratie?’

In zijn partijprogramma zijn twee idealen ‘heilig’, zegt hij: klimaat 

(‘want dat is voor de nieuwe generatie het belangrijkste’) en 

levensbeëindiging. In zijn ‘alternatieve route voor euthanasie’ ziet 

Wim een andere taak weggelegd voor de arts. Die zou alleen een 

adviserende rol moeten hebben bij een verzoek om euthanasie, hulp 

bij zelfdoding of beëindiging van een voltooid leven. Een speciaal 

opgeleide levenseindebegeleider zou (verplicht) moeten beoordelen 

of iemand het verzoek vrijwillig heeft gedaan. Gaat het om een 

wilsonbekwame persoon, dan moet de levenseindebegeleider 

controleren of het dossier van de patiënt in orde is. Is dat het geval, 

dan haalt de levenseindebegeleider een laatstewilmiddel op bij de 

apotheek. Om deze gang van zaken mogelijk te maken, moeten 

artikel 293 en 294 uit het Wetboek van Strafrecht worden aangepast, 

zodat hulp bij zelfdoding door een ander dan een arts is toegestaan.

Handdoek in de ring > Om te kunnen meedoen aan de 

verkiezingen moest Wim minstens dertig steunverklaringen in elk 

van de twintig kiesdistricten vergaren. Ondanks bijval, enthousiaste 

reacties en duizenden flyers, lukte dat in slechts een handjevol 

districten. ‘Ik heb de handdoek voorlopig in de ring gegooid. Maar 

we gaan sowieso door. Misschien doen er zich in de toekomst snel 

nieuwe kansen voor. We hebben al veel voorwerk gedaan, dus 

Nieuwe Democratie blijft gewoon bestaan. De omstandigheden 

als gevolg van corona waren gewoon ontzettend slecht. Ik vind het 

vooral heel teleurstellend dat we ons onvoldoende hebben kunnen 

presenteren aan de Nederlandse bevolking. Want ik heb heel sterk 

het idee dat we – met de brede maatschappelijke steun die hiervoor 

is – de rivier wel degelijk zouden kunnen verleggen.’ Z

Meer weten, lid worden of belangstelling voor de steunverklaring? 

Kijk op nieuwedemocratie.com.

‘Wet legt artsen iets op wat ze  niet kunnen’

WIM VAN DIJK | FOTO: JOSJE DEEKENS
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Wat zeggen de partijen over kwesties rond het levenseinde?

•
levenstestament

In een levenstestament kan 

iedereen, samen met zijn 

huisarts, afspraken vastleggen 

over de laatste levensfase. Deze 

schriftelijke wilsverklaring biedt 

voldoende grond voor artsen om 

later naar te handelen.

•
zelf kiezen

De mogelijkheid voor iedereen 

om zelf te kiezen voor een waar-

dig levenseinde, mits dit volgens 

zorgvuldige procedures en eisen 

gebeurt.

• 
transparantie

Het is essentieel dat arts en pa-

tiënt tijdig met elkaar praten 

over wensen rond het levens-

einde. Zo kan de patiënt eventu-

eel kiezen voor een andere arts en 

hoeven artsen niet mee te werken 

aan een procedure waartegen zij 

principiële bezwaren hebben.

• 
kinderen en euthanasie 

Vasthouden aan uitbreiding van 

het Groninger Protocol, waar-

door euthanasie voor kinderen 

tussen de 1 en 12 jaar onder 

zeer strikte zorgvuldigheids-

eisen mogelijk wordt. Ook voor 

kinderen die ongeneeslijk ziek 

zijn en ondraaglijk en uitzicht-

loos lijden, moet de keuze voor 

euthanasie beschikbaar zijn als 

er echt geen andere opties zijn.

• 
waardevol

Iedere fase van het leven is 

waardevol, ook als de laatste 

levensfase gepaard gaat met 

gebreken of gezondheidsklach-

ten. Die kwetsbaarheid hoort bij 

het leven en juist dan moeten we 

er voor ouderen zijn met goede 

zorg, ondersteuning en aandacht 

voor zingevingsvragen.

• 
meer ruimte voor gesprek

Kwaliteit van leven gaat over veel 

meer dan alleen de vraag wat 

medisch mogelijk is. Daarom 

willen wij meer ruimte en tijd 

voor het gesprek tussen ouderen, 

hun familie en de mensen in de 

zorg over de vraag welke zorg 

het beste is.

•
zelfbeschikking en barmhar-

tigheid

Het levenseinde is een persoon-

lijk en gevoelig onderwerp. Zelf-

beschikking en barmhartigheid 

zijn hierbij voor D66 leidende 

principes.

•
voltooid leven-wetsvoorstel 

D66 heeft het Voltooid Leven-

wetsvoorstel ingediend. Het 

moet voor mensen van 75 jaar en 

ouder mogelijk zijn hun leven te 

beëindigen als zij zelf hun leven 

voltooid achten. Zorgvuldigheid 

staat daarbij voorop. Mensen met 

een stervenswens moeten zich in 

de toekomst kunnen melden bij 

een speciaal opgeleide hulpverle-

ner, de levenseindebegeleider. 

• 
(bij)scholing artsen

Steeds meer Nederlanders 

worden ouder. Daarom zullen 

vragen over het levenseinde 

belangrijker worden. Dit moet 

terugkomen in de (bij)scholing 

van artsen. Daarbij kan de exper-

tise van het Expertisecentrum 

Euthanasie gebruikt worden.

• 
kinderen en euthanasie

Uit onderzoek blijkt dat ouders 

van ernstig zieke kinderen en 

artsen behoefte hebben aan ver-

ruiming van de mogelijkheid 

van actieve levensbeëindiging 

bij deze groep kinderen. D66 is 

van mening dat artsen in overleg 

met ouders de (juridische) 

ruimte moeten krijgen om deze 

moeilijke beslissingen over het 

levenseinde te kunnen nemen.

• 
geen wet voor zelfdodings-

middelen

De ChristenUnie is tegen een 

wettelijke regeling voor mensen 

met een doodswens zonder dat 

zij ernstig ziek zijn. 

• 
palliatieve zorg

Palliatieve zorg wordt breder 

beschikbaar, op de plek waar 

iemand wil sterven – dus ook 

thuis als het kan. En niet alleen 

in de somatiek, maar ook in de 

psychiatrie, zeker nu het aantal 

gevallen van euthanasie bij 

ondraaglijk psychisch lijden 

gestaag toeneemt. 

• 
palliatieve sedatie

De ChristenUnie bepleit gepaste 

toepassing van palliatieve seda-

tie (ook in de thuissituatie) en 

tevens de continue bijstelling 

van richtlijnen, bijscholings- en 

opleidingsprogramma’s op basis 

van de meest recente weten-

schappelijke inzichten.  

•
toezicht om

Euthanasiezaken waarover in de 

toetsingscommissies discussie 

bestaat, worden altijd aan het 

Openbaar Ministerie (om) voor-

gelegd. Het om houdt toezicht 

op de Regionale Toetsingscom-

missies Euthanasie (rte’s). 
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Wat zeggen de partijen over kwesties rond het levenseinde?

 

• 
zelfbeschikking

Bij individuele vrijheid hoort 

zelfbeschikking bij het levens-

einde. Hierbij weegt het eigen 

oordeel over het lijden en niet 

meer willen leven zwaar. Dit ver-

ankeren we in de wet: iedereen 

die ondraaglijk en uitzichtloos 

lijdt, lichamelijk of geestelijk, 

kan een beroep doen op het recht 

op zelfbeschikking.

• 
In het programma zijn hier-

over geen relevante punten 

opgenomen.

• 
In het programma zijn hier-

over geen relevante punten 

opgenomen.

• 
zelfbeschikking

Iedereen heeft recht op zelf-

beschikking over het eigen 

levenseinde.

•
voltooid leven

50plus vindt dat euthanasie 

door een arts ook toegepast mag 

worden als er sprake is van on-

draaglijk en uitzichtloos lijden 

zonder medische grondslag 

(voltooid leven).

• 
In het programma zijn hier-

over geen relevante punten 

opgenomen.

• 
euthanasiewet intrekken

De sgp wil de euthanasiewet 

intrekken. Zolang dit nog niet 

gebeurd is, wordt in ieder geval 

verdere verruiming van de 

mogelijkheden van euthanasie 

– op welke grond dan ook – niet 

toegestaan. De euthanasiewet 

is de afgelopen jaren stap voor 

stap uitgehold. Het criterium 

‘uitzichtloos en ondraaglijk 

lijden’ moet duidelijker worden 

begrensd. We moeten lijden 

verlichten door uitstekende (pal-

liatieve) zorg.

• 
voltooid leven

De sgp pleit er hartstochtelijk 

voor om de zorg en ondersteu-

ning voor ouderen met een 

doodswens die niet ernstig ziek 

zijn, te verbeteren. Een wet die 

hulp bij zelfdoding regelt voor 

mensen die niet in aanmerking 

komen voor euthanasie, is niet 

het juiste antwoord op hun  

vragen en zorgen. 

• 
informatie geven strafbaar 

stellen

De wet wordt aangescherpt 

zodat personen of organisaties 

die al dan niet publiekelijk 

informatie verstrekken over 

zelfmoordmethoden, strafbaar 

kunnen worden gesteld voor 

hulp bij zelfdoding. 

• 
kinderen en euthanasie

De sgp wil fors investeren in de 

palliatieve zorg voor ongenees-

lijk zieke kinderen. Een regeling 

voor levensbeëindiging van kin-

deren tussen de 1 en 12 jaar acht 

de sgp geen begaanbare weg.

• 
euthanasie en psychiatrie

Er moet meer onderzoek komen  

naar euthanasie bij mensen met 

psychiatrische ziekten. Omdat 

niet valt uit te sluiten dat hun 

doodswens onderdeel van de 

ziekte is, moet de euthanasiewet 

hen meer bescherming bieden.

• 
toetsing

Toetsing van euthanasiegevallen 

door de Regionale Toetsings-

commissies Euthanasie (rte’s) 

vindt plaats nadat iemand is 

overleden. Gemaakte fouten zijn 

daarmee onherroepelijk. De sgp 

wil de euthanasiewet wijzigen 

zodat de toetsingscommissies 

euthanasieverzoeken voor af 

beoordelen. Als een toetsings-

commissie niet unaniem is in 

haar oordeel, moet de rechter 

zich daar altijd over buigen. Z
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   Marjoleins dochter (3) was ongeneeslijk ziek

‘Mijn grootste angst: dat  Maxine zou lijden voor haar dood’ 

Actieve levens beëindiging 

bij ongeneeslijk zieke 

kinderen tussen de 1 

en 12 jaar: een nieuwe 

regeling moet artsen daar 

meer ruimte voor geven. 

Marjolein Broeren (42) is er 

voorstander van. Ze verloor 

bijna vijf jaar geleden haar 

3-jarige dochter Maxine 

aan kanker. ‘Het idee dat er 

geen uitweg was als  

ze ondraaglijk zou lijden,  

vond ik slopend.’

Brenda Kluijver

Hersenstamkanker
Op 11 januari 2016 ging Maxine onder 

narcose door de mri-scan, omdat er iets op 

haar oogzenuw leek te drukken. Vier dagen 

later zou de arts de uitslag bespreken, maar 

het gezin van Marjolein zat diezelfde middag 

al bij hem op de kamer. ‘Hij gaf woorden 

aan mijn nare voorgevoel. Maxine had 

hersenstamkanker en zou daar na enkele 

jaren aan overlijden, vertelde de arts.’ 

Maar dat bleek onjuiste informatie, zo kreeg 

Marjolein te horen toen ze verwezen werden 

naar het Amalia Kinderziekenhuis. ‘De 

Of het een voorgevoel was 

of de grootste angst van 

een moeder, Marjolein zal 

het nooit weten. Ze wist 

al snel dat het helemaal mis was met haar 

kleine Maxine. ‘Eerst niet, want het begon 

met spontaan loensen. Dat deed ik als kind 

ook, dus er gingen geen alarmbellen af. Ook 

viel Maxine ineens vaker, maar ze was altijd 

wel een beetje een brokkenpiloot’, glimlacht 

ze. ‘Maar toen de oogarts zei dat er iets niet 

klopte, voelde ik dat ons iets gruwelijks te 

wachten stond.’

MARJOLEIN BROEREN | FOTO: JOSJE DEEKENS
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   Marjoleins dochter (3) was ongeneeslijk ziek

‘Mijn grootste angst: dat  Maxine zou lijden voor haar dood’ 

levensverwachting van Maxine was hooguit 

drie tot zes maanden, zei men daar. Een 

tweede grote klap.’

Bestraling zou het leven van Maxine 

tot maximaal negen maanden kunnen 

verlengen, zo luidde het oordeel van 

het behandelteam. Dat zou betekenen 

dat Maxine zes weken lang dagelijks 

onder narcose moest om de bestraling te 

ondergaan. ‘Ze vond de narcose voor de mri 

al zo heftig, dat we met immens veel pijn in 

ons hart hebben besloten deze mogelijkheid 

te laten schieten. De heftigste beslissing uit 

mijn leven, want als moeder wil je niets liever 

dan je kind zo lang mogelijk bij je houden.’

Parallel universum
Marjolein en haar man kozen dus voor 

kwaliteit van leven voor Maxine. ‘Herinne-

ringen maken als gezin, dat gaf men ons in 

het ziekenhuis mee. Heel emotioneel, maar 

ook ontzettend waardevol. Het besef drong 

door dat je op het moment van zo’n diagnose 

meteen begint met afscheid nemen’, zegt ze. 

Een parallel universum voor haar, haar man 

en andere dochter. ‘Aan de ene kant alles zo 

normaal mogelijk laten zijn voor de kinderen 

en onszelf, samen zoveel mogelijk genieten. 

Terwijl aan de andere kant de dood in je nek 

hijgt. Waste ik de haren van Maxine, dan 

dacht ik: hoe vaak mag ik dit nog doen? Het 

naderende afscheid was overal.’

Tegelijkertijd ging Marjolein het gesprek 

over het daadwerkelijke overlijden van 

Maxine het liefst uit de weg. ‘Maar ja, je hebt 

natuurlijk geen keuze. Voor je het weet, haalt 

de tumor je in’, zegt ze. ‘Je weet dat actieve 

levensbeëindiging niet mogelijk is, je weet 

dat er kinderen zijn die vreselijk lijden en een 

nare dood tegemoet gaan. Dat was ook mijn 

grootste angst. De artsen konden gelukkig 

een aantal van die angsten wegnemen, maar 

feit blijft: er is geen uitweg. Maxine zou het 

moeten uitzitten, wat er ook zou gebeuren. 

Dat is voor ons ontzettend heftig geweest; ik 

ben blij dat er in de wetgeving nu iets meer 

ruimte lijkt te gaan komen. Dat geeft niet 

alleen het kind meer comfort als het nodig 

is, maar ook de ouders op de weg naar het 

overlijden.’

Verder leven
Dat overlijden kwam drieënhalve maand na 

de diagnose. ‘Het is gek om over opluchting 

te spreken, maar we zijn er dankbaar voor 

dat ze niet lang of verschrikkelijk heeft 

geleden. Ze is relatief rustig overleden’, 

zegt Marjolein. ‘Tot op de dag van vandaag 

sta ik achter de keuzes die we voor haar 

hebben gemaakt. Zowel de keuze voor 

niet behandelen als de keuze voor een 

slaapmiddel toen het niet meer ging: wij 

kunnen en moeten er alle drie mee verder 

leven. Ik wil andere ouders van ongeneeslijk 

zieke kinderen aanraden zichzelf die vraag te 

stellen: hoe leef ik straks verder met de keuze 

die ik nu maak?’

De overweldigende liefde vanuit haar 

omgeving heeft Marjolein overeind 

gehouden, denkt ze. ‘We vielen, maar we 

werden opgevangen en voelden ons gedragen 

door onze vrienden en familie. Zij bleven 

staan. We hebben ons bewust kwetsbaar 

opgesteld, ervoor gekozen open te zijn 

over wat we nodig hadden. Dat maakte dat 

mensen om ons heen er echt konden zijn. 

Nog steeds moet ik wel iedere keer een 

drempel over als ik bij iemand aanklop. Als ik 

het moeilijk heb, of behoefte aan gezelschap 

op de overlijdensdag van Maxine. Je wilt 

mensen er niet de hele tijd mee belasten, 

maar ik probeer me toch open te stellen.’

Het samen dragen van het verlies van Maxine 

geeft Marjolein een gevoel van verbinding, 

waarin haar dochter het middelpunt is. 

‘Natuurlijk is de prijs veel te hoog, maar het 

mooie wat ik heb ervaren in het samenzijn 

met naasten neem ik voor altijd met me mee. 

In zo’n periode waarin je kind ziek is en gaat 

overlijden, leef je zo intens als maar kan. 

Ik heb me overladen gevoeld met liefde en 

besefte tot in het diepste van mijn zijn hoe 

waardevol en kort het leven is. Natuurlijk 

denk ik: was dit er nou voor nodig om dat te 

kunnen ervaren? Maar het is wel iets waar ik 

altijd naar probeer te leven.’ Z

3377

REGELING IN DE MAAK

Demissionair minister Hugo de Jonge heeft beloofd om met 

het Openbaar Ministerie en artsen in gesprek te gaan om 

een regeling op te stellen voor actieve levensbeëindiging 

voor kinderen tussen de 1 en 12 jaar. Concreet moet die 

regeling meer juridische waarborgen bieden voor artsen, 

meer transparantie en meer zorgvuldigheid. Er is geen 

aanpassing van de euthanasiewet voor nodig. 
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Het behandelverbod:  dit wil ik niet
‘Ze kunnen zoveel tegenwoordig.’ Het is een zucht 

van bewondering die nogal eens wordt geslaakt als 

het gaat om de verworvenheden van de moderne 

geneeskunde. Maar die schier onuitputtelijke hoeveelheid 

behandelmogelijkheden heeft ook een keerzijde, vinden 

sommigen. Juist aan het einde van het leven. Het 

behandelverbod geeft mensen een ‘wapen’ in handen om 

daar regie op te houden. • Els Wiegant   

zijn als de arts bijna zeker weet 

dat het behandelverbod niet 

van uzelf afkomstig is. Of als hij 

sterke vermoedens heeft dat u 

wilsonbekwaam was op het mo-

ment dat u het tekende, en dus 

niet begreep wat de consequen-

ties zijn. Andere mogelijkheid 

is nog dat er nieuwe behande-

lingen zijn gekomen die u toch 

kunnen redden en waarvan u het 

bestaan niet kende toen u het 

behandelverbod opstelde. 

V

Als ik een behandelverbod heb, moeten 

artsen me dan maar aan mijn lot 

overlaten?

Nee, integendeel. Een arts 

moet er altijd voor zorgen dat 

u zo min mogelijk pijn lijdt 

en zo min mogelijk last heeft 

van ongemakken zoals jeuk, 

doorligplekken of benauwdheid. 

Dat heet palliatieve zorg. In het 

behandelverbod van de nvve (zie 

de laatste vraag) staat nog eens 

nadrukkelijk dat uw verbod níét 

voor die behandelingen geldt.

V

Wat is dat precies: een 

behandelverbod?

Het behandelverbod is een 

schriftelijke verklaring waarin 

u zegt dat u in een bepaalde 

situatie niet (meer) behandeld 

wilt worden. Het gevolg van die 

beslissing kan zijn dat u over-

lijdt. Voor een arts en voor uw 

naasten kan het heel belastend 

zijn om zo’n beslissing te moe-

ten nemen in een situatie waarin 

het nut van (verdere) behande-

ling twijfelachtig is. Met het 

behandelverbod schept u vooraf 

duidelijkheid over uw wensen in 

zo’n situatie.

V

Wanneer geldt het behandelverbod?

Het behandelverbod geldt alleen 

als de situatie die u heeft be-

schreven, zich voordoet. U kunt 

er bijvoorbeeld in opnemen dat 

u geen behandeling meer wilt 

als u geheel verlamd raakt en 

zelf uw wensen niet meer kunt 

uiten. Of als u permanent van 

zorg afhankelijk zult zijn. Onder 

behandelen wordt overigens 

ook verstaan: vocht en voedsel 

toedienen. Het is dus van groot 

V

Is mijn behandelverbod ook geldig in 

het ziekenhuis?

Ja. In de operatiekamer gelden 

overigens wél andere regels. Die 

verschillen per ziekenhuis. Uw 

arts vertelt u daarover vooraf-

gaand aan een operatie.

Een niet-reanimerenpenning, dat is 

toch ook een soort behandelverbod?

Ja, met een niet-reanimeren-

penning geeft u aan dat u niet 

gereanimeerd wilt worden. 

Dat kunt u ook in uw behan-

delverbod opnemen, maar als 

u een hartstilstand krijgt, gaan 

hulpverleners niet eerst naar dat 

document zoeken. Elke seconde 

telt, dus is het belangrijk dat 

ze in één oogopslag kunnen 

zien dat u een behandelverbod 

voor reanimatie heeft. Dat is de 

functie van de niet-reanimeren-

penning. Het is een op zichzelf 

staande verklaring, in de vorm 

van een metalen plaatje met een 

pasfoto, uw naam, handteke-

ning en geboortedatum. U kunt 

het aan een halsketting dragen 

zodat het goed zichtbaar is voor 

hulpverleners. De penning is te 

bestellen bij de Patiëntenfedera-

tie (patiëntenfederatie.nl) en kost  

€ 50,00, inclusief verzendkosten.

V

Is iedereen verplicht het 

behandelverbod te respecteren?

De Wgbo geldt voor iedereen 

die zorg verleent in de hoeda-

nigheid van een geneeskundig 

beroep of bedrijf. Denk daarbij 

aan professionele hulpverleners 

zoals artsen en ambulance-

personeel. Als zij ook nog eens 

geregistreerd zijn voor de Wet 

BIG, dan kunnen ze voor de 

tuchtrechter worden gedaagd. 

belang dat u van tevoren goed 

nadenkt over wat u in een der-

gelijke situatie wenst. Omschrijf 

dat zo duidelijk mogelijk in uw 

behandelverbod en bespreek het 

met uw arts en naasten zodat zij 

op de hoogte zijn. 

V

Is een zorgverlener verplicht mijn 

behandelverbod te respecteren?

Jazeker. In de Wet op de genees-

kundige behandelingsovereenkomst 

(Wgbo) staan de rechten en plich-

ten van patiënten beschreven. 

Een van die rechten (beschreven 

in artikel 450 lid 1) is dat u nee 

mag zeggen tegen een behande-

ling. Als u dit op papier heeft ge-

zet, moeten artsen een dergelijk 

behandelverbod niet beschou-

wen als een verzoek, maar als een 

dwingend voorschrift (dat staat 

dan weer in lid 3 van hetzelfde 

artikel). 

V

Zijn er redenen denkbaar waarom 

een zorgverlener tegen mijn 

behandelverbod zou mogen ingaan?

In artikel 7:450 lid 3 staat dat dit 

alleen mag als hij daar ‘gegronde 

redenen’ voor heeft. Dat kan 
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Het behandelverbod:  dit wil ik niet
V

Als ik geen behandelverbod heb, wie 

beslist er dán eigenlijk?

Als u in een medisch twijfelach-

tige situatie komt en zelf niet 

meer in staat bent om beslis-

singen te nemen, dan mag uw 

vertegenwoordiger de arts 

vragen een behandeling te stop-

pen. De eerdergenoemde Wgbo 

hanteert een rangorde in die 

vertegenwoordiging: is er een 

curator of mentor, dan komt die 

eerst. Is die er niet, dan volgt de 

schriftelijk gemachtigde verte-

Relevant | februari 2021

genwoordiger. Heeft u niemand 

schriftelijk gemachtigd, dan is 

de beslissing aan uw partner, ou-

ders, kinderen, broers of zussen, 

in die volgorde. De hulpverlener 

moet die beslissing in beginsel 

respecteren, maar kan hieraan 

voorbijgaan op grond van ‘goed 

hulpverlenerschap’, bijvoorbeeld 

omdat uw vertegenwoordiger 

niet uw belang voor ogen heeft.

V

En als ik een behandelverbod heb en 

mijn familie is het daar niet mee eens, 

wat dan?

Dat is natuurlijk heel vervelend, 

maar alleen úw wil telt, niet die 

van uw familie en niet die van 

de arts. Des te belangrijker is het 

om uw wensen met uw naasten 

en uw (huis)arts te bespreken 

en ze uit te leggen waarom u 

deze keuze maakt. Het behan-

delverbod van de nvve kunt u 

digitaal invullen op mijnnvve.nl. 

U kunt het ook in papieren vorm 

bestellen (€ 10,00). Meer infor-

matie erover vindt u op nvve.nl -> 

Informatie -> De rol van schriftelijke 

wilsverklaringen -> Behandelverbod. 

ILLUSTRATIE: BERNET RAGETLI

U kunt ze dan ook civielrech-

telijk aanspreken. Mensen die 

zorg verlenen vanuit een andere 

hoedanigheid, zoals ehbo’ers 

op een festival of bhv’ers op het 

werk, hebben die verplichting 

niet. Zij mogen zelf beslissen of 

ze levensreddend handelen of 

niet. Een waterdichte garantie 

dat u in alle gevallen niet wordt 

behandeld of gereanimeerd, 

bieden het behandelverbod en 

de niet- reanimerenpenning dus 

niet.
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Over je grenzen en wensen in je laatste 

levensfase kun je je van alles voornemen. 

Maar wat als deze verschuiven zodra de 

dood zich werkelijk aandient? Ongeneeslijk 

ziek, leeft Elly Vlaming (65) nu acht jaar 

in reservetijd. ‘Kijk mijn leven nu: zo 

kleinschalig en tegelijk zo groot. Ik blijf het 

de moeite waard vinden.’ • Teus Lebbing

ELLY VLAMING | FOTO’S: HES VAN HUIZEN

‘ Ik verras  
mezelf ook’

Elly Vlaming over acht jaar overleven:
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Omgaan met onzekerheid > ‘Het was fijn om samen 

de wijde wereld in te trekken en verschillende religies 

en levensstijlen te ontdekken. Ondertussen reageerde 

ik goed op levensverlengende behandelingen. In 2016 

ben ik zelfs nog op chemotabletten naar Zuid-Frankrijk 

gefietst. Ik zou wel kijken hoever ik kwam en anders 

nam ik de trein terug, redeneerde ik. Tja, wat moet je 

anders met zo’n doodsbericht? Niemand kan me zeggen 

wanneer ik doodga, met die onzekerheid moet ik leren 

omgaan. Dat lukt me door te kijken naar wat er wél 

mogelijk is, en daarmee verras ik mezelf ook. Vroeger 

had ik gedacht dat ik met zo’n ziekte gedeprimeerd op 

de bank zou belanden. Maar eenmaal geveld, was dat 

geen optie voor mij. Wat heb je dan nog voor rotleven?’

Genoeg > ‘Ik heb geluk gehad. Elke keer waren er 

weer behandelingen die aansloegen en me extra tijd 

gaven. Zware trajecten waren dat natuurlijk wel. Pijn 

kan ik aan, maar het ergste vind ik de misselijkheid. 

Ook daar zijn pillen voor, maar die maken duf. Dus tot 

hoever ga ik door? Dit voorjaar voelde ik mijn kracht 

afnemen, ik bleek nu ook een tumor in mijn lever te 

hebben. Het uur U is gekomen, dacht ik. Dat gaf me 

een soort berusting. Tot het nieuws kwam dat ik kon 

meedoen aan een experimenteel onderzoek, toen laaide 

mijn onrust weer op. Stel dat ik er twee jaar bij krijg, 

wat is dan mijn kwaliteit van leven? Ben ik dan nog 

steeds leuk genoeg om mee te leven en voor te zorgen? 

Brengen mijn vrienden nog steeds eten langs? Na heel 

veel wikken en wegen, besloot ik toch de kans te grijpen. 

‘De eerste ronde, zo noem ik de borstkanker die ik 

op mijn 44e kreeg. Eén jaar lang onderging ik het 

totaalpakket aan behandelingen: chemokuren, een 

operatie, bestraling. Vanaf de diagnose voelde het als 

een bombardement: ik was alleen toen de dokter me 

vertelde dat het “niet pluis” was en wist niet wat me 

overkwam; hier was ik zo níét op bedacht. 

Anders was het dertien jaar later. Ik was al een tijdje 

moe, viel af. Toen bleek dat de kanker was uitgezaaid 

in mijn botten, keek ik er niet van op. Vanaf de eerste 

ronde vergeleek ik kanker met het zevenblad in de 

tuin: wat je ook doet, het komt altijd weer terug. Dat 

gebeurde ook, en dit keer was het niet te behandelen. Ik 

zou nog twee tot vier jaar leven, voorspelde de arts.’

Tandje erbij > ‘Hoe voorbereid ik nu ook was, toch 

kwam de boodschap hard aan. Het blijft me verbazen 

hoe zo’n onheilstijding je in één klap uit het veld slaat. 

De wereld draaide om me heen, maar ik wist me snel 

te herpakken. Ik ben sterk, een echte sporter; ik heb 

altijd flink geroeid en gefietst, zet graag een tandje 

erbij en mijn pijngrens ligt vrij hoog. Bovendien was ik 

erg gelukkig in mijn relatie met Hes, samen wilden we 

geen moment verspillen. Door wisselende banen heb ik 

altijd zelf mijn pensioen aangevuld; toen de dood zich 

aankondigde, kon ik dat eerder aanspreken. De dikke 

stapel fotoboeken laat zien waartoe dat geleid heeft: van 

Zuid-Afrika en Syrië tot Sicilië en Vietnam, we hebben 

zoveel bijzondere reizen gemaakt.’
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Uiteindelijk heb ik de kuur niet afgemaakt, ik werd er 

zo hondsberoerd van. Bovendien was het coronatijd; ik 

moest zonder begeleiding naar het ziekenhuis komen. 

De behandeling was te zwaar en in samenspraak met 

mijn oncoloog besloot ik met het onderzoek te stoppen. 

Alle jaren van mijn ziekte heb ik mijn gevoel gevolgd en 

dat vertelde me nu dat het genoeg was. Sinds oktober 

ben ik aan mijn stervensproces begonnen.’

Glijdende schaal > ‘Die beslissing betekende ook 

het afscheid van mijn oncoloog. Dat viel me zwaar. 

De arts die me acht jaar lang had begeleid, was me zo 

dierbaar geworden. Ik weet nog hoe ik haar tijdens 

onze eerste ontmoeting verzocht om open naar mij te 

zijn. Hoe erg het ook is, zeg het mij, vroeg ik haar, ik 

wil de waarheid weten. Daar heeft ze altijd gehoor aan 

gegeven, het voelde als een goede samenwerking. Daar 

kwam nu abrupt een einde aan. Om samen het traject af 

te kunnen sluiten, is ze hier bij me thuis langsgekomen. 

Het was een zeer emotioneel en bijzonder bezoek.

Sindsdien begeleidt mijn huisarts me. Elke anderhalve 

week komt hij trouw langs. Verder voelt Buurtzorg als 

een warm bad en bof ik met een fijne groep vrienden 

die mijn man Hes zorg uit handen neemt. Dag na 

dag wordt mijn wereld kleiner. Ik heb de Himalaya 

beklommen, nu is de trap een uitdaging voor me. En zo 

begeef ik mij op een glijdende schaal. Maar ik merk dat 

ik het leven nog steeds de moeite waard vind.

Met alle zorgverleners die ik ben tegengekomen, heb 

ik al vroeg over mijn sterven gesproken. Waar ligt mijn 

grens? En welke mogelijkheden zijn er dan? Ik vind het 

een voorrecht dat we in ons land palliatieve sedatie of 

euthanasie kunnen overwegen. Waar het bij mij op uit 

zal draaien, weet ik niet. Mijn enige angst is om mijn 

geest te verliezen, dan denk ik aan euthanasie. Maar 

zo lang de pijn met morfine onder controle is en ik 

niet dreig te stikken of alsmaar misselijk ben, neig ik 

naar go with the flow. Totdat de huisarts beslist dat mijn 

lijden te groot is en mijn einde dichtbij en eventueel 

met palliatieve sedatie start. Of dat ik eerder kies voor 

euthanasie. Ik leer de controle los te laten. Want dat hele 

plannen kunnen we wel willen, maar het loopt toch 

altijd anders. Als ik iets heb geleerd van mijn ziekte, dan 

is het dat.’

Grote liefde > ‘Kijk mijn leven nu: zo kleinschalig en 

tegelijk zo groot. Met mijn grote liefde leef ik in een fijn 

huis, dat heb ik toch allemaal maar. Ook veer ik op van 

de intense gesprekken met mijn dierbaren, dat vind ik 

het mooiste wat er is. Ondanks alle verdriet beleven we 

zulke bijzondere momenten samen. Ik interesseer me 

nog steeds voor mijn omgeving. Het zwarte gat komt 

snel dichterbij, maar elke stip op de horizon helpt: leuk 

bezoek, een nieuw boek, een boeiende serie. En over een 

uurtje komt Hes thuis, daar verheug ik me op.’’ Z

elly vlaming met haar man hes van huizen
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Keuzemenu    
Hans van Amstel-Jonker

Ik ontmoette Adriaan in november 2019. Hij had 

ernstige gezondheidsproblemen: de zwaarste 

vorm van copd (een longziekte), met bijkomende 

klachten. Zijn lichaam liet hem steeds meer in de 

steek. Zo had hij ‘een zeer wispelturige stoelgang’ 

waardoor hij te pas en onpas naar het toilet moest of 

juist dagenlang niet kon. Door deze beperkingen was 

hij gekluisterd aan huis, een zelfstandig appartement 

in een zorginstelling. 

Als ik Adriaan kort moet beschrijven: een grote mond, 

een kort lontje en een klein hartje. Met de eerste twee 

eigenschappen maak of hou je geen vrienden en  

familie. Hij had een buddy, die al enkele jaren trouw 

bij hem op bezoek kwam. Er was wederzijds respect. 

Ook een voormalige thuiszorgmedewerkster kwam 

elke week boodschappen voor hem doen. Als hij zijn 

dag niet had, snauwde hij haar af en als ze terugkwam 

met de boodschappen, bood hij zijn excuses aan voor 

zijn gedrag. Contact met familie was er niet, zijn 

dochter had hij na zijn echtscheiding al veertig jaar 

niet meer gezien. Een verzoeningspoging mislukte. 

Een paar zorgmedewerkers vonden hem ‘uitdagend’ 

om mee om te gaan, met hen had hij een goede band. 

Steeds vaker gaf Adriaan aan dat hij het genoeg vond. 

Hij overwoog om zijn scootmobiel ‘voor de trein te 

zetten’. Zijn buddy weerhield hem daarvan en  

adviseerde hem contact op te nemen met de nvve voor 

een waardig levenseinde. Zo kwam ik in beeld. 

Tegen mij was hij hetzelfde: grote mond, kort lontje, 

klein hartje. Ik kon hem ervan overtuigen dat die 

trein geen optie was. Euthanasie was een betere, en 

ook zeker haalbare. De huisarts had eerder negatief 

gereageerd op zijn euthanasievraag. Het liefst wilde 

Adriaan gewoon een pilletje dat hij kon innemen als 

hij het zat was. Hij had met veel moeite het Handboek 

De Vredige Pil bestudeerd, maar was niet computer-

Bij de NVVE werken zo’n 

140 vrijwilligers. Ze doen 

presentaties, helpen bij 

bijeenkomsten, leggen 

huisbezoeken af en 

ondersteunen leden bij 

al hun vragen rond het 

levenseinde. Hans van 

Amstel-Jonker en Jaap 

van Riemsdijk zijn twee 

ervaren vrijwilligers. 

Om beurten beschrijven 

zij een ervaring uit de 

praktijk. 

Deze keer: 

Hans van Amstel-Jonker
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vaardig genoeg om tot verdere actie over te gaan. Hulp 

daarbij is strafbaar. Dus moest hij zich maar ‘schikken 

naar het regime van het Expertisecentrum Euthanasie’, 

zoals hij mij een keer toefluisterde. 

Bij het eerste gesprek was het voor het team van het 

Expertisecentrum duidelijk dat euthanasie bij Adriaan 

uitvoerbaar was. Zijn conditie werd inmiddels per 

week slechter en hij stemde ermee in dat de scen-arts 

kwam. ‘Belachelijk gedoe’ vond hij natuurlijk, want die 

stond na een half uur weer buiten. Weliswaar met een 

positief advies, maar Adriaan hield niet van ‘onnodige 

formaliteiten’.

Tijdens het derde bezoek van het Expertisecentrum 

werd de datum voor euthanasie afgesproken: twaalf 

dagen later. Binnen een paar dagen kwam Adriaan 

echter zijn bed niet meer uit, hij ging zienderogen 

achteruit. De dag vóór de euthanasie werd ik  

’s ochtends gebeld door de zorgmedewerkers. ‘We 

denken dat hij stervend is.’ Ik ging er snel naartoe, 

omdat we op de valreep hadden afgesproken dat ik zijn 

gevolmachtigde zou zijn inzake medische beslissingen, 

mocht er zich iets voordoen. 

Ik trof Adriaan aan die met zijn laatste krachten naar 

lucht hapte, daarbij nog steeds ondersteund door een 

zuurstofapparaat. Ik vroeg wat er gebeurde als dat 

apparaat werd uitgezet. ‘Dan sterft hij nog iets sneller’, 

was het antwoord. ‘Hij zou willen dat het wordt 

uitgezet’, zei ik, en zo geschiedde. Binnen vijf minuten 

overleed hij vredig. Ik voelde opluchting. Tijdens onze 

gesprekken waren alle opties voor een zelfgekozen 

levenseinde de revue gepasseerd: zelfdoding, 

euthanasie, stoppen met behandelen, sterven in eigen 

regie. Uit dit keuzemenu was het uiteindelijk gegaan 

zoals het beste bij hem paste en zoals hij het ’t liefste 

wilde: in zekere zin stierf hij in eigen regie. Zo kan het 

dus ook.  Z
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Na twaalf jaar Stichting Euthanasie in de 

Psychiatrie (SEP) neemt de NVVE het stokje 

over. Medeoprichter Jeannette Croonen 

blikt terug op kleine en grote overwinningen 

van haar stichting én van zichzelf. ‘In het 

hele land spraken we met patiënten en 

nabestaanden, het hielp me in de verwerking 

van mijn eigen verlies.’ • Brenda Kluijver

JEANNETTE CROONEN | FOTO: JOSJE DEEKENS

  ‘ Heel 
langzaam 
kwam 
er een 
omslag’

Jeannette Croonen stopt na twaalf jaar Stichting Euthanasie en Psychiatrie
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Trots > ‘Vooral als anderen zeggen dat we 

als stichting veel bereikt hebben, voel ik me 

trots. Zelf besef ik dat niet altijd genoeg. 

Het was twaalf jaar lang een mallemolen, 

er kwam zoveel meer bij kijken dan ik ooit 

had kunnen bevroeden. De handleiding die 

we hebben ontwikkeld voor het betrekken 

van naasten bij een doodswens, zie ik wel 

echt als een succes van de sep. De stappen 

uit die handleiding zijn zelfs opgenomen 

in de richtlijn Levensbeëindiging op verzoek 

bij patiënten met een psychische stoornis van de 

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. 

Daarnaast kijk ik heel tevreden terug op 

alle gesprekken die we hebben gevoerd met 

ouders van patiënten, een service die we 

als stichting bewust boden. Deze mensen 

konden nergens terecht met hun verhaal en 

vragen. Ik heb veel dankbaarheid ervaren in 

dat stuk van ons werk.’

Verwerking > ‘Het betrekken van naasten 

bij een doodswens van iemand met 

psychiatrische klachten was een van de 

speerpunten van de sep. Ik ben heel tevreden 

dat we op dat vlak aan de weg hebben 

getimmerd, bijvoorbeeld met de handreiking 

voor hulpverleners dus. Maar ook met de 

folder voor naasten, waarin tips en adviezen 

staan om te dealen met de situatie en de eigen 

gevoelens. We hebben gestreden voor een 

wilsverklaring voor psychiatrische patiënten, 

ook die is er gekomen. En het boek dat Carine 

en ik hebben geschreven (De strijd voorbij), 

heeft mij op persoonlijk vlak veel gebracht. 

In het hele land spraken we met patiënten en 

nabestaanden, het hielp me in de verwerking 

van mijn eigen verlies. Ik merkte ook dat de 

ander baat had bij de gesprekken. Mensen 

voelen dat ik snap wat ze doormaken.’

Volle zalen > ‘Terugkijkend op de twaalf 

jaar sep ben ik blij dat ik op een positieve 

manier bezig ben gegaan met het onderwerp 

en de dood van mijn dochter, in plaats van 

achter de geraniums te gaan zitten. Ik ben 

erdoor gegroeid, op meerdere gebieden. 

Zo had ik vroeger nooit durven dromen 

dat ik ooit zou spreken voor volle zalen; ik 

vond tien mensen al spannend. Met onze 

vrijwilligers en bestuursleden heb ik veel 

meegemaakt. Het was een trouwe, actieve 

club van zo’n twintig ervaringsdeskundigen, 

waaruit bijzondere vriendschappen zijn 

ontstaan. Carine en ik hadden onze doelen 

nooit bereikt zonder deze mensen.’

Vertrouwen > ‘Nu is het moment daar om 

te stoppen met de sep. Carine is overleden, 

en zelf kom ik op een leeftijd waarop ik het 

mooi geweest vind. Het is ontzettend prettig 

dat de nvve het stokje overneemt, dat voelt 

heel logisch. Ik durf het met vertrouwen los 

te laten. We merken dat behandelaren en 

naasten het Expertisecentrum Euthanasie 

steeds beter weten te vinden en het thema 

leeft steeds meer in de psychiatrie, dat 

geeft rust. Wel hoop ik dat hulpverleners 

nog meer gaan beseffen dat ze hun patiënt 

niet meteen moeten overdragen aan het 

Expertisecentrum, maar dat ze zelf blijven 

begeleiden bij een doodswens. Al is het 

maar sámen met het Expertisecentrum, 

gooi iemand niet over de schutting als het 

akelig wordt. Sta je patiënt bij, ook als je er 

persoonlijk niet achter staat. Ook dit hoort 

bij je beroep en er zijn duidelijke richtlijnen 

waarop je kunt terugvallen. Dat zou ik voor 

de toekomst een mooie ontwikkeling vinden. 

Ik blijf het zeker volgen, al dan niet van 

achter de geraniums.’ Z

‘Twee roependen in de 

woestijn, dat waren 

we toen Carine de 

Vries en ik in 2009 

begonnen met 

de sep. Verwachtingen hadden we niet, 

maar we wilden in de ggz (geestelijke 

gezondheidszorg, red.) duidelijk maken dat 

psychiatrisch patiënten ook ondraaglijk en 

uitzichtloos kunnen lijden. Dat je daar als 

behandelaar oor voor moet hebben. Mijn 

dochter en de zoon van Carine hebben allebei 

een eind aan hun leven gemaakt; in die 

tijd werd naar hun doodswens niet serieus 

geluisterd. Allebei wilden ze na jaren van 

psychisch lijden euthanasie, maar kregen dat 

niet voor elkaar. Ondenkbaar dat dit bestaat 

en in stand blijft, vonden Carine en ik.’

Weerstand > ‘De eerste jaren van de sep 

stonden in het teken van weerstand. Bij 

ggz-instellingen kwamen we niet binnen, 

psychiaters wilden liever niet met ons in 

gesprek. Dat was moeilijk. Ook opleidingen 

lieten ons niet toe: stuurden we een mail 

naar alle onderwijsinstellingen, kregen 

we nul reacties. Wel kregen we enorm veel 

steun van patiënten en nabestaanden van 

patiënten uit de psychiatrie, die zich in onze 

missie herkenden. Toen voelden we: we zijn 

bezig met iets dat hard nodig is, we mogen 

niet zomaar opgeven. De nvve heeft ons de 

eerste jaren erg geholpen om naam te maken. 

Zo mochten we steeds vaker spreken op 

congressen en symposia. Heel langzaam kwam 

er toen een omslag en stonden psychiaters 

ervoor open om een gesprek met ons te voeren. 

Als een psychiater na zo’n persoonlijk gesprek 

anders tegen de materie aankeek, voelde dat 

als een grote overwinning.’
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KEURINGSTRAJECT 

‘Ik wil nog lang niet dood, maar 

maak me wel al grote zorgen over 

de regie die ik in mijn laatste 

fase zal hebben. Ik moet er niet 

aan denken dat andere mensen 

gaan bepalen wat goed voor 

me is, terwijl ik dat zelf allang 

weet. Mijn angst is dat ik in een 

soort keuringstraject terechtkom, 

waarmee mijn wachten en lijden 

verlengd worden. Die ervaring 

heb ik namelijk met de trans-

genderzorg. Beslist en vol goede 

moed meldde ik me op mijn 36e 

aan voor een geslachtsveran-

deringsoperatie. Dat deed ik bij 

hetzelfde ziekenhuis als waar ik 

tien jaar daarvoor behandeld was 

voor mijn diabetes. Maar zoveel 

vrijheid en eigen verantwoorde-

lijkheid als ik tijdens die behan-

deling kreeg, zo’n groot examen 

moest ik afleggen om mijn 

lichaam te mogen veranderen. Ik 

kwam in één grote zee van regels 

en protocollen terecht.’

OVERGELEVERD

‘Met het doel “zorgvuldig te 

handelen” waren er zoveel 

voorwaarden aan verbonden. Zo 

moest ik zes gesprekken voeren 

met een psycholoog en werd ik 

gedwongen om mijn familieleden 

te betrekken bij mijn keuze. Ik 
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PORTUGAL NEEMT EUTHANASIEWET AAN,

SPANJE OP WEG NAAR LEGALE 

EUTHANASIE 

[
Het Portugese parlement heeft eind januari ingestemd 

met een euthanasiewet. Wel moet de president de wet 

nog ondertekenen. De wet was ingediend door de 

linkse partij be en kreeg 136 stemmen voor en 78 tegen. 

In Spanje stemde het parlement half december in met 

een euthanasiewet. Daar moet de Senaat dit voorjaar 

nog mee instemmen. 

In Portugal moet sprake zijn van een terminale 

ziekte en ondraaglijk lijden, en de stervende moet 

wilsbekwaam en 18 jaar of ouder zijn. Alleen 

ingezetenen kunnen toestemming krijgen voor 

euthanasie. In Spanje geeft de wet zeer ernstig 

zieke patiënten die ondraaglijk lijden en geen 

uitzicht op genezing hebben, recht op euthanasie 

of hulp bij zelfdoding. Nu staat er op de hulp bij 

levensbeëindiging in Spanje nog maximaal tien jaar 

celstraf. 

Volgens een opiniepeiling uit 2018 is een ruime 

meerderheid van de bevolking, 84 procent, voor 

legalisering. Voorheen bestond er veel weerstand 

tegen, vooral ingegeven door de katholieke kerk. Het 

draagvlak voor euthanasie groeide de afgelopen jaren 

fors mede dankzij de film Mar adentro. Die gaat over een 

geheel verlamde man die 28 jaar campagne voerde voor 

het recht op hulp bij zelfdoding. De film was op ware 

gebeurtenissen gebaseerd en deed veel stof opwaaien.  

In Europa hebben alleen Nederland, België en 

Luxemburg al een wet die de strafbaarheid van 

euthanasie opheft. Z
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voelde me overgeleverd aan een 

multidisciplinair team, waarbij 

iedereen betrokken leek bij 

mijn lot, behalve ikzelf. Na een 

jaar kreeg ik dan eindelijk het 

groene licht om hormonen te 

gebruiken. Maar pas toen bleek 

dat de arts me die om allerlei 

redenen niet wilde voorschrijven. 

Hadden ze dat niet voor dat 

hele psychologische traject 

kunnen checken? Ik voelde me zo 

bedonderd.’

ANGST

‘Het is uiteindelijk goed 

gekomen, ik mocht mijn lichaam 

veranderen. Maar de ervaringen 

hebben mijn vertrouwen 

geschaad: hoeveel inbreng heb 

je als patiënt nou eigenlijk? 

En waarom is die bij diabetes, 

kanker of een gebroken knie 

groter dan bij een transgender- 

of doodswens? Dat is typisch 

Nederland, vind ik: dankzij de 

zorgvuldigheidsrichtlijnen die 

eraan gekoppeld zijn, lopen 

we in de transgender- en de 

laatstewilzorg voorop. Maar het 

gevolg is wel dat degenen om 

wie het écht gaat, er niet zo 

veel over te zeggen hebben. En 

dat een inhoudelijk debat over 

wat de controlemechanismes 

werkelijk toevoegen, niet meer 

gevoerd wordt. Want uit angst 

voor impulsief handelen en 

voor mensen met spijt, gaat de 

buitenwereld in alle protocollen 

mee.’

IN EIGEN HAND

‘Huidige ontwikkelingen 

stemmen me weinig hoopvol. 

Het Openbaar Ministerie stelt 

zich meer rigide op en mocht 

Pia Dijkstra’s voorstel voor hulp 

bij voltooid leven er doorheen 

komen, dan gaan we een nieuwe 

generatie keuringsmensen 

opleiden die besluiten wat een 

ander nodig heeft. Ik hoop 

dan ook vurig dat de NVVE en 

TEKST: TEUS LEBBING | FOTO’S: MAURITS GIESEN

LEEFTIJD 51  |  WOONPLAATS AMSTELHOEK  |  WERK ICT-CONSULTANT  |  PRIVÉ ALLEENWONEND  |  LID VAN DE NVVE SINDS 2007

gerelateerde instanties ervoor 

kunnen zorgen dat het belang 

van de patiënt voorop blijft 

staan, in plaats van een protocol, 

wet of allerlei angsten. Volgens 

mij is willen sterven net zo 

normaal als willen leven, hoe 

moeilijk dat voor de omgeving 

soms ook te verteren valt. Zelf 

wil ik mijn dood in eigen hand 

hebben, liefst met een pil. En 

echt, niemand hoeft bang te zijn 

dat ik die impulsief zou slikken. 

Net als bij mijn keuze om van 

geslacht te veranderen, zal ik ook 

hierbij niet over één nacht ijs 

gaan.’Z

Ook eens plaatsnemen In de regiestoel? Mail naar relevant@nvve.nl
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Met wie spreek ik  over mijn sterfbed?   

‘Praat over je levenseinde-

wensen en doe dat op tijd.’ Dat 

wordt ons steeds nadrukkelijker 

op het hart gedrukt. Hoe ziet u 

uw laatste fase voor u? Welke 

keuzes kunt en wilt u maken, 

ook praktisch? Hoe beter u 

daar van tevoren over hebt  

nagedacht, des te meer u en uw 

naasten zijn voorbereid. Maar 

hoe doet u dat en wie kunnen 

u daarbij helpen? Daar is een 

breed aanbod voor. Relevant 

maakte een selectie. Teus 

Lebbing

ILLUSTRATIE: RHONALD BLOMMESTIJN

Van partner tot geestelijk verzorger: 
een overzicht van levenseindebegeleiders

Partner, familieleden en vrienden

Makkelijk is het natuurlijk nooit om je 

levenseindevragen en -wensen op tafel te 

gooien bij dierbaren, familie en vrienden. 

Toch kan het veel verbinding, rust en 

helderheid opleveren als u op tijd met elkaar 

bespreekt hoe u bijvoorbeeld uw uitvaart 

voor u ziet, wat u wilt vastleggen, waar u het 

liefst wilt sterven. Dat constateerde Marjan 

Veenis in een eerdere Relevant. Samen met 

man en kinderen voert zij eens in de zoveel 

tijd familieberaad over ouder worden en de 

dood. ‘Wat het ons uiteindelijk brengt als 

het levenseinde daar is? Met zekerheid kun 

je dat natuurlijk nooit voorspellen. Maar ik 

ben ervan overtuigd dat we met elkaar sterk 

zullen staan, doordat we zoveel bepraat 

hebben.’

De huisarts

Ook als je niet direct de dood in de ogen 

kijkt, kan het dus zinnig zijn om over 

levenseindevragen te praten. Hoe kijkt u aan 

tegen zorg en behandelingen? Hoe zit het 

met een eventuele opname in het zieken-

huis, verpleeghuis of hospice, euthanasie 

en orgaandonatie? In de eerste plaats is er 

de huisarts met wie u daar een antwoord op 

kunt vinden. Sowieso is het handig als hij 

van uw overwegingen over uw sterfbed op 

de hoogte is, zodat hij u beter kan begelei-

den. Geef het aan wanneer u het daarover 

wilt hebben, zodat uw huisarts extra tijd 

voor het gesprek kan uittrekken.

Medisch specialisten in het ziekenhuis

Te vaak blijft het levenseinde in de zorg 

onbesproken. Dat benadrukte hoogleraar 

Lia van Zuylen (Amsterdam umc) tijdens 

haar recente oratie, waarmee ze de 

Kurialeerstoel Klinische Palliatieve Zorg 

aanvaardde. De internist-oncoloog roept 

zorgverleners op om het gesprek erover 

zo vroeg mogelijk aan te knopen, omdat 

onderzoek laat zien dat terminale patiënten 

– ook al hebben ze nog enkele jaren te 

leven – en hun naasten een betere kwaliteit 

van leven ervaren als zij hun levenseinde 
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Met wie spreek ik  over mijn sterfbed?   

onder ogen zien en daarin worden begeleid. 

Alle ziekenhuizen hebben consultatieteams 

palliatieve zorg in huis voor complexe vragen 

rond het sterven, met daarin onder andere 

gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen. 

In Amsterdam umc wil Van Zuylen met 

haar collega’s een poliklinisch centrum voor 

palliatieve zorg oprichten, voor nóg betere 

ondersteuning van patiënten, naasten en de 

zorgverleners thuis.

Geestelijk verzorgers

Wie uitgebreid wil praten over de 

dood, kan terecht bij professionele 

‘buitenstaanders’, zoals geestelijk verzorgers. 

Zij bieden begeleiding, hulpverlening en 

advisering bij zingevingsvraagstukken en 

levensbeschouwing. Geestelijk verzorgers 

zijn er – anders dan vaak wordt gedacht – 

voor iedereen, van elke geloofsovertuiging 

of levensfilosofie. Ze werken in instellingen 

of komen bij mensen thuis. De kosten voor 

deze zorg kunnen worden vergoed. Geestelijk 

verzorgers (en informatie erover) zijn te 

vinden op geestelijkeverzorging.nl. 

Stelt u zichzelf specifiek religieuze 

levensvragen, dan kunt u een gesprek 

aanvragen met een pastor of dominee. 

Voor wie geen (geschikt) contact heeft met 

een kerkgemeenschap, is er het Platform 

Regionale Initiatieven Levensvragen (pril). 

Daarbij zijn organisaties aangesloten die in 

een stad of regio gesprekken aanbieden.

Psychologen gespecialiseerd in rouw en verlies

Tijdens ziekte of rond het levenseinde kunnen 

er gevoelens van rouw en verlies naar boven 

komen. Dan kunt u begeleiding zoeken van 

psychologen die daarin gespecialiseerd zijn. 

Op diverse manieren kunnen zij helpen om 

helderheid te krijgen over vragen, gevoelens 

en gedachten rondom het levenseinde.

nvve-consulenten

Voor leden kan het Adviescentrum van de 

nvve uitkomst bieden. De consulenten 

hebben een jarenlange ervaring met vragen 

rondom het levenseinde en weten wat er in 

de praktijk speelt. Tijdens een telefonisch 

contact of spreekuur kunnen zij u helpen bij 

het opstellen van wilsverklaringen. Met een 

huisbezoek kunnen zij uw gesprekspartner 

zijn bij andere vragen over uw levenseinde.

Maatschappelijk werkers, thuiszorgmedewerkers en 

vrijwilligers

Wie ook gesprekspartners kunnen zijn over 

levenseindevragen, zijn maatschappelijk 

werkers, medewerkers van de thuiszorg 

en vrijwilligers palliatieve zorg. Hoewel 

zij vooral worden ingezet voor praktische 

ondersteuning, kunnen zij ook vaak goed 

luisteren.

 

Levenseindecoaches

Ook levenseindecoaches en -counselors 

kunnen een steun in de rug bieden. Zij 

hebben zich gespecialiseerd in begeleiding 

en voorlichting rondom de laatste levensfase. 

Googel ‘levenseindecounseling’ of 

‘levenseindecoach’ en er verschijnt een rijk 

aanbod van mogelijkheden op uw scherm. Z

 TOP 10 LEVENSVRAGEN

  Deze tien levensvragen stellen mensen 
die ongeneeslijk ziek worden, zichzelf 
het meest:

1   Hoe moet het verder met mijn naasten 
(mijn partner, mijn kinderen)?

2   Wat doe ik met de resterende tijd?
3   Waarom ik? Waar heb ik dit aan 

verdiend?
4   Ben ik tevreden over het leven dat ik heb 

geleid? Is er spijt?
5  Heeft het leven nu nog zin?
6   Ben ik anderen (mijn partner, mijn 

kinderen) niet tot last?
7   Wat is er na dit leven? Is er leven na de 

dood?
8   Hoe oordeelt God over mijn leven?
9   Hoe vind ik de kracht en/of de hoop om 

voort te leven?
10  Mag ik uit het leven stappen?
  

  Bron: Onmisbare informatie over het einde van het 

leven, uitgave van kbo-pcob
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 Natashe Lemos Dekker onderzocht hoe mensen streven naar een ‘goede dood’ 

Niet abrupt en onverwacht, maar  ook niet te lang uitgerekt

Wanneer wordt het 

overlijden met dementie 

als een ‘goede dood’ 

gezien? Medisch 

antropoloog Natashe 

Lemos Dekker (35) 

liep anderhalf jaar 

mee in het dagelijks 

leven van mensen 

met deze aandoening. 

Ze promoveerde aan 

de Universiteit van 

Amsterdam op De timing 

van de dood bij dementie. 

‘Het proces ernaartoe 

vereist werk, om ervoor te 

zorgen dat er gebeurt wat 

de persoon met dementie 

wilde.’

Ineke Jungschleger

NATASHE LEMOS DEKKER | FOTO: RENÉ TEN BROEKE
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 Natashe Lemos Dekker onderzocht hoe mensen streven naar een ‘goede dood’ 

Niet abrupt en onverwacht, maar  ook niet te lang uitgerekt

Ik wil niet worden zoals Jet en Cor’, zei een mevrouw met 

dementie herhaaldelijk. Zij had het over haar oudere zusters. 

Niet worden zoals zij, dat speelde bij haar euthanasiewens een 

belangrijke rol. Maar ze zei het ook nog toen ze zelf al zover 

was als haar zusters destijds waren, vertelde haar dochter aan 

onderzoeker Natashe Lemos Dekker. 

‘Mensen hebben een voorstelling van hoe het leven met dementie 

is, zeker als zij het van nabij hebben meegemaakt. Het anticiperen 

daarop is niet zwart-wit. Het vraagt om gaandeweg navigeren. 

Tijd doet er daarbij veel toe’, legt ze uit. Antropologen gebruiken 

het woord ‘navigeren’ vaak voor de sturing in een proces dat niet 

eenduidig is weer te geven. ‘Het gaat over hoe mensen hun weg 

vinden door systemen en situaties die telkens veranderen.’

Grip krijgen > Vanuit haar belangstelling voor mensen met demen-

tie, hun naasten en zorgverleners wilde Lemos Dekker weten hoe zij 

een ‘goede dood’ proberen te bereiken. Ze stelde zich de vraag: wat 

voor beeld hebben mensen van het leven, de dood en hun toekomst 

met dementie? Wat vinden ze daarvan? Hoe anticiperen ze op de 

dood? En welke rol speelt tijd daarin?

Een deel van de mensen met dementie met wie zij meeliep, wilde te 

zijner tijd euthanasie en had daartoe een wilsverklaring opgesteld. 

Wat was gedurende dat proces van navigeren het verschil met anderen 

die dat niet hadden gedaan? ‘Het streven naar een goede dood is op de 

toekomst gericht, ook als er geen euthanasiewens is. Mensen proberen 

grip te krijgen op de timing van het sterven. Euthanasie aanvragen 

vormt een proces van anticiperen op een toekomst met dementie, die 

iemand niet wil. Dat toekomstbeeld vraagt om handelingen in het 

nu. Tegelijkertijd houden ze die toekomst van zich af als iets dat er 

nog niet is. Alle betrokkenen zijn bezig met dat toekomstbeeld en het 

wordt steeds verder de toekomst in geschoven. Bij euthanasie is die 

tweedeling sterker: ik wil wel euthanasie, maar niet nu.’ 

Vroeg beginnen > Vaak kon Lemos Dekker met de mensen met 

dementie geen gesprek meer voeren over wat zij zich voorstelden bij 

een goede dood. Zij sprak voornamelijk met de naasten. Zij zitten, 

samen met de betrokkene, de arts en andere zorgverleners in dat 

proces dat is gericht op een bepaald punt in de toekomst. Lemos 

Dekker ontdekte dat tijd er veel toe doet. Of mensen nu euthanasie 

willen of niet, om de dood als ‘goed’ te ervaren moet het sterven niet 

abrupt of onverwacht zijn. Maar het moet ook niet al te lang uitgerekt 

worden. ‘Wannéér iemand sterft, hoe lang het stervensproces duurt, 

en of naasten dit ervaren als wachten of dat zij het te snel  

vinden gaan, dat alles beïnvloedt hoe de dood gezien wordt.’

De mevrouw die niet wilde worden zoals haar zusters, kreeg 

euthanasie. Toen zij haar heup brak en naar een verpleeghuis 

moest, zei ze dat ze niet meer verder wilde. Want, gaf ze aan, nu was 

ze precies zoals haar zusters Jet en Cor. Op een moment dat haar 

omgeving dat niet meer verwachtte, drong dit besef tot haar door en 

kon zij het ook nog zeggen. ‘Dat je het hebt meegemaakt, beïnvloedt 

het heden en de toekomst. Het speelt een rol bij je besluit’, zegt Lemos 

Dekker. ‘Maar tot wanneer je je daar bewust van bent als je dementie 

hebt, is bij iedereen anders.’

Op de suggestie dat ze dus weinig houvast kan bieden aan mensen 

met beginnende dementie en een euthanasiewens, antwoordt ze: 

‘Behalve dat je vroeg moet beginnen. De fase vóór het verpleeghuis, 

het praten met de huisarts: daar gaat het om bij het in gang zetten 

van dat gezamenlijke proces dat legitimiteit aan de euthanasie moet 

geven.’

Niet alleen geduld > Als tijd een allesbepalende rol speelt bij het 

levenseinde, zoals de belangrijkste conclusie uit haar proefschrift 

luidt, wat is dan haar advies aan naasten? Heb geduld? ‘Nee, niet 

alleen geduld. Steek werk in dat proces om ervoor te zorgen dat er 

uiteindelijk gebeurt wat de persoon met dementie wilde.’ 

Anderhalf jaar lang zag Lemos Dekker van nabij hoe het verlies en het 

verdriet bij dementie een lang traject vormen. In dat traject passen de 

betrokkene, zijn familie, vrienden en verzorgenden zich telkens weer 

aan nieuwe verliezen aan en bedenken manieren om toch contact te 

maken. De meeste mensen hebben als ideaalbeeld van een goede dood 

dat zij thuis willen sterven. Als zij dan in een verpleeghuis komen, 

proberen de naasten en verzorgenden om er daar met eigen spulletjes 

toch een ‘thuis’ van te maken. 

Het is ook vanaf dat moment dat de verzorgenden een belangrijke rol 

spelen in het traject naar een goede dood. In haar proefschrift wijdt 

Lemos Dekker een apart hoofdstuk aan de zorgmedewerkers. Zij pleit 

ervoor dat zij meer tijd krijgen om te praten over hun ervaringen bij 

sterfgevallen. Het papierwerk en de protocollen waarmee zij moeten 

werken, kan hen in conflict brengen met hun eigen opvatting over 

wat goede zorg is. 

Goed contact tussen zorgmedewerkers en naasten draagt er veel aan 

bij om de dood als ‘goed’ te kunnen ervaren, stelt Lemos Dekker ook. 

‘Tijd zou geen schaars goed moeten zijn dat in lijsten en formulieren 

vastgelegd moet worden. Tijd moet iets zijn dat gekoesterd en 

gemaakt kan worden. Tijd om aan het bed door te brengen, tijd om 

familie te ondersteunen, en tijd voor allerlei kleine handelingen en 

interacties die we niet kunnen meten.’ Z

‘
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Aangeklaagd voor 
Euthanasie – Middelpunt 
van een juridisch steekspel  
Marinou Arends
–

Wolf Legal Publishers, € 24,95

(NVVE-leden krijgen € 7,50 

korting via wolfspublishers.eu/

euthanasie/nvve)

‘Thijs Berger (van het Openbaar 

Ministerie, red.) maakt ons 

met zijn mailtje duidelijk dat 

mijn vervolging opportuun 

geacht wordt met het oog op 

rechtszekerheid. Het OM vindt 

dat jurisprudentie ontbreekt en 

wil graag dat die er komt. Aan 

de hand van mijn casus zou die 

wens vervuld kunnen worden.’ 

Specialist ouderengeneeskunde 

en SCEN-arts Marinou Arends 

werd geofferd, omdat er 

onduidelijkheid zou zijn in 

de wetgeving. Het OM wil een 

punt maken, is mogelijk bezig 

met een ontmoedigingsbeleid 

van euthanasie bij dementie. 

Het is een primeur: een arts 

die euthanasie verleent en 

wordt vervolgd voor moord. 

Vier jaar lang zweeg Arends. 

Ze was gebonden aan haar 

beroepsgeheim, maar ze 

was bovendien bang dat 

haar woorden verdraaid 

zouden worden, zoals onder 

meer gebeurde tijdens het 

gesprek met de regionale 

toetsingscommissie euthanasie. 

Nu ze is ontslagen van alle 

rechtsvervolging, deelt ze 

haar verhaal in een boek dat 

maar moeilijk weg te leggen 

is, zo spannend, maar vooral 

schrijnend is het. Arends vertelt 

over haar uitgebreide ervaring 

met patiënten met dementie. 

Over hoeveel impact het heeft 

om euthanasie te verlenen. 

Maar een verzoek om euthanasie 

ontroert haar ook: ‘Ik denk dat 

dit ermee samenhangt dat de 

patiënt vertrouwen heeft in mij, 

ondanks dat het mij niet gelukt 

is om hem beter te maken.’ 

Een groot deel van het boek 

gaat uiteraard over wat er 

gebeurde na de laatste keer 

dat ze euthanasie verleende, 

over de enorme impact die de 

vervolging heeft gehad. Het nam 

haar leven volledig in beslag. 

Ze kon onmogelijk genieten van 

haar pensioen. Het belemmerde 

bovendien haar werk als SCEN-

arts, dat ze nog wilde blijven 

doen. 

En dat terwijl is gebleken dat 

de euthanasiewet glashelder is. 

‘(Procureur-generaal) Rinus Otte 

heeft herhaaldelijk aangegeven 

dat een arts niet twee, maar 

liefst vijf keer moet nadenken 

voordat hij euthanasie uitvoert. 

Ik adviseer hem hierbij om 

minstens tien keer na te denken 

voordat hij weer een arts 

strafrechtelijk vervolgt.’  

Nu keek ze naar mij. “Mijn  

ouders zijn gescheiden’, zei ik. 

‘Of in ieder geval, dat waren ze.’

‘Hoe kom je daar nu bij?’, zei  

vader. ‘Moeder was bij mij weg-

gelopen. Dat is heel wat anders.’ 

‘Maar nu ben ik er weer’, zei 

moeder. ‘Nu ben ik braaf.’ 

–

  

Het einde en hoe het te 
overleven
119 schrijvers kijken de dood in de 
ogen
Gaea Schoeters en 
Katrien Steyaert
–

Polis, € 24,50

‘Ik ben niet het soort auteur dat 

per se wil sterven met de pen in 

de hand, wel met verwondering 

in mijn geest. Schrijven is 

een vergevorderde daad van 

verbeelding en ik hoop dat die 

verbeelding tot het laatst bij 

mij blijft. Ik wil sterven met een 

verhaal in gedachten en dan 

verdwijnen in een ander, nieuw 

verhaal.’ 

–

Fresia’s voor mevrouw 
Brak  
De laatste jaren van mijn ouders 
Jannetje Koelewijn
–

Uitgeverij van Oorschot, € 22,50

Journalist Jannetje Koelewijn 

doet in dit boek verslag van de 

laatste jaren van haar ouders. 

Haar moeder, die een groot deel 

van haar leven kampte met 

depressies, is vergeten dat ze 

bij haar man was weggegaan. 

De laatste jaren van hun leven 

wonen ze allebei in hetzelfde 

verzorgingshuis. Koelewijn, die 

hen bijna dagelijks ziet, re-

gistreert wat ze ziet. Eerlijk en 

zonder enige sentimentaliteit. 

Daardoor raakt het misschien 

niet hard, maar de familieleden 

met al hun eigenaardigheden 

zorgen voor verbazing en nu en 

dan een ietwat pijnlijk lachje: 

–

‘Ik heet Koelewijn.’

De geriater keek van hem naar 

moeder en toen weer naar hem. 

‘U bent toch de echtgenoot van 

mevrouw Brak?’

‘Nou en of. Maar ik heet Koele-

wijn. Wim Koelewijn.’
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Dit zijn de woorden van 

Cynan Jonen, een van de 

119 auteurs die hun verhaal 

delen in dit boek. Een boek 

boordevol citaten die je in 

een notitieboekje zou willen 

opschrijven. De ervaringen en 

meningen lopen uiteraard enorm 

uiteen en zetten regelmatig tot 

denken aan. 

Zo vertelt Lionel Shriver 

bijvoorbeeld over het verliezen 

van een dierbare, terwijl ze 

fysiek nog in leven is. ‘Enkele 

jaren geleden kreeg mijn moeder 

een zware beroerte, waardoor ze 

niet langer de rechterkant van 

haar lichaam kan gebruiken en 

ze een totaal andere persoon is 

geworden.’ En dan schrijft zij: 

‘Vroeger kon ze nogal moeilijk 

zijn, maar nu is ze aardig. Ik 

vind het vreselijk. Dit is mijn 

moeder niet meer.’ Liever dus 

die moeilijke moeder, dan deze 

vrouw die zij niet kent. 

En Meg Rosoff verkiest 

begrafenissen boven huwelijken. 

‘Als doorgewinterde pessimist 

vind ik niets erger dan een 

vrouw in wit kleed zien zweren 

dat ze haar man voor altijd graag 

zal zien – wat het merendeel 

van de tijd niet gebeurt. Van een 

begrafenis weet je tenminste 

hoe ze gaat eindigen, daar hou 

ik wel van.’ 

Eerder verschenen in de Stan-

daard der Letteren, nu dus 

gebundeld voor op de koffietafel 

met prachtige illustraties van 

JeRoen Murré. Want hoewel het 

geen koffietafelboek-formaat 

heeft, is het er zeer geschikt 

voor. Om regelmatig even op te 

pakken en een of twee ver-

haaltjes te lezen. Ze verdienen 

namelijk stuk voor stuk de aan-

dacht. Zonde dus om het boek in 

één keer uit te lezen.

Ik ga met je mee
Gea van Beuningen en 
Erik van Ophoven 
–

Uitgeverij Gea Eriks, € 20,00

Een overlijdensadvertentie van 

een echtpaar dat samen uit het 

leven stapt, is de inspiratiebron 

geweest voor deze fenomenale 

roman. Het boek begint met een 

proloog, waarin Florine haar 

ontsteltenis deelt over het feit 

dat haar man heeft besloten 

niet levend bij haar afscheid te 

willen zijn. ‘Ik ga met je mee’, 

zegt Thom. 

–

‘Ben je helemaal gek geworden?’ 

Mijn stem slaat over. Alles in 

mijn lijf trilt. Om hem, om mij, 

om ons. Ik ga met je mee. Waar 

is die man mee bezig? Wat heeft 

hij zich in zijn hoofd gehaald? 

‘Ik wil niet bij jouw afscheid 

aanwezig zijn. Althans niet 

levend.’ Thom herhaalt wat hij 

zojuist op tafel heeft gegooid. 

‘Ik wil met je mee.’ Zijn vingers 

vouwen het papier dicht dat 

kennelijk zijn argumenten 

bevat, maar waarop hij tijdens 

zijn betoog nauwelijks een blik 

heeft geworpen. Dat papier 

vergroot mijn paniek. Dit is geen 

bevlieging. Hij heeft hierover 

nagedacht. 

–

Dan gaan we terug in de tijd, 

naar het moment waarop Florine 

en Thom elkaar leren kennen. 

Florine zit nog op de middelbare 

school, Thom is net gaan 

studeren. In korte hoofdstukken, 

afwisselend verteld vanuit het 

perspectief van Florine en Thom, 

ontspint zich een prachtig, maar 

ook realistisch liefdesverhaal. 

Florine en Thom zijn innig 

met elkaar verbonden, maar 

dat wil niet zeggen dat hun 

relatie altijd over rozen gaat. De 

ontsteltenis van Florine verbaast 

dan ook niet, evenmin als de 

onverzettelijkheid van Thom. 

 

600 gedichten over 
leven, liefde en dood 

Jozef Deleu
–

Lannoo|Meulenhoff, € 29,99

Nog een boek voor op de 

koffietafel: de geactualiseerde 

bloemlezing die is samengesteld 

door schrijver en dichter Jozef 

Deleu. Zoals de titel al zegt, gaat 

het over het leven, de liefde en 

ook veel over verval en de dood. 

De grote thema’s van leven, 

die zich uitermate goed lenen 

voor poëzie. Deze nieuwe editie 

bevat nieuw werk van 21, vooral 

jonge, dichters. Maar uiteraard 

ontbreken kopstukken als Guido 

Gezelle, Willem Elsschot, Vasalis 

en vele anderen niet. Een boek 

voor iedere poëzieliefhebber of 

voor iedereen die dat graag zou 

willen worden. 

–

drukval (door Marc Tritsmans)

mijn moeder wil niet meer

ze wil zichzelf niet meer ze 

wil de dag niet meer

beginnen maar eindigen

evenmin en daartussenin

is er enkel tegenzin

om te ademen te kijken

te praten te blijven

het gebeurde op een dag

er was die plotse drukval

door een windvlaag klapte

een deur dicht en daar

achter zit sindsdien haar 

leven: door het raampje 

kan je zien hoe het was en 

het roept ook nog zwakjes

maar zij hoor het niet

[….]  

\ 

Martien Versteegh
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LEDENADVIESRAAD BRENGT 
TWEE ADVIEZEN UIT
[

Eind 2020 heeft de Ledenadviesraad (lar) 

op verzoek van de Raad van Bestuur en in 

het kader van het nieuwe meerjarenbeleid 

2022-2026 een tweetal adviezen uitge-

bracht. Het eerste advies betreft het onder-

werp: ‘helpen bij zelfdoding en naasten’. 

De lar is van mening dat het versterken 

van de positie van de naaste ten opzichte 

van betrokkene uiterst belangrijk is. Ook 

vindt de lar het belangrijk dat een naaste 

wordt gevrijwaard van strafvervolging 

wanneer deze, door de betrokkene aange-

wezen, in praktische zin en onder voor-

waarden hulp bij zijn zelfdoding biedt. 

De lar vindt dan ook dat de nvve nadruk-

kelijk en publiekelijk het wetsvoorstel Wet 

toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op 

verzoek (het initiatiefwetsvoorstel van D66) 

moet steunen. De vereniging moet tevens 

stimuleren dat de positie van de naaste 

verschuift van een bijrol naar een van de 

hoofdrollen.

Het tweede advies betreft de inzet van 

ambassadeurs om het gedachtegoed van de 

nvve beter te verspreiden. Ambassadeurs 

kunnen leden, vrijwilligers en bekende 

Nederlanders zijn. De lar vindt met name 

dat de nvve het potentieel van haar leden 

hierin beter kan benutten. Door met 

kleine pilots te beginnen en voldoende 

ondersteuning te bieden, kan de ambassa-

deursbeweging zich verder verspreiden.

De volledige adviezen zijn te vinden op: 

mijnnvve.nl, onder het kopje Ledenadvies-

raad. Ook vindt u daar het Werkplan 2021 

van de lar. Z

VERTEL UW VERHAAL
[

Op de (onlangs) vernieuwde website 

van de nvve vertellen leden over hun 

ervaringen met het (zelfgekozen) 

levenseinde en euthanasie. Omdat juist 

die persoonlijke ervaringen zoveel steun 

kunnen bieden aan anderen. 

Wilt u ook uw verhaal delen? Stuur dan 

een mail naar: verhalen@nvve.nl. 

NIEUWE VOORZITTER VOOR RTE
[

Sinds 1 februari is Jeroen Recourt (50) 

de nieuwe coördinerend voorzitter 

van de Regionale Toetsingscommissie 

Euthanasie (rte’s). De ministers Van Ark 

voor Medische Zorg en Sport (vws) en 

Grapperhaus van Justitie en Veiligheid 

hebben Recourt voor vier jaar benoemd. 

Hij volgt Jacob Kohnstamm op. 

Recourt wordt tevens voorzitter van 

de rte-regio Noord-Holland. Hij was 

voorheen onder meer werkzaam als 

rechter. Tot 1 februari was hij voorzitter 

van het Regionaal Tuchtcollege voor 

de Gezondheidszorg in Amsterdam. 

Daarnaast is hij lid van de Eerste Kamer 

voor de Partij van de Arbeid. 

Er zijn vijf regionale toetsings commissies 

euthanasie in Nederland. Zij beoordelen 

of een arts die euthanasie heeft 

uitgevoerd of hulp bij zelfdoding heeft 

verleend, zich heeft gehouden aan de 

zorgvuldigheidseisen die zijn beschreven 

in de euthanasiewet. 

Jacob Kohnstamm werd in 2016 

coördinerend voorzitter. Kohnstamm 

was tevens voorzitter van de nvve, tussen 

2000 en 2006. Hij zat jaren in de politiek, 

namens D66.  Z

GROTE REGIONALE VERSCHILLEN 
IN AANTALLEN EUTHANASIE IN 
NEDERLAND
[ 

Er zijn grote geografische verschillen in het 

aantal gevallen van euthanasie in Nederland. 

In de drie steden met het hoogste aantal werd 

zeven keer vaker euthanasie gegeven dan in de 

steden met het laagste aantal. Dat blijkt uit een 

onderzoek van het Radboudumc in Nijmegen 

en de Protestantse Theologische Universiteit in 

Groningen naar de euthanasie-aantallen van 

2013 tot en met 2017. 

De wetenschappers keken naar de 

euthanasiegevallen die door huisartsen 

werden uitgevoerd. Zij nemen 85 procent 

van het totale aantal voor hun rekening. 

De onderzoekers onderscheiden zes 

factoren die van invloed zijn op hoe vaak 

euthanasie wordt gegeven. Het gaat om 

leeftijd, het percentage kerkgangers, het 

aantal mensen dat op een progressieve 

partij stemt, de hoogte van het inkomen, 

hoe mensen hun gezondheid ervaren en 

hoeveel vrijwilligers er actief zijn op het 

gebied van euthanasie en het levenseinde. 

Ondanks dat deze factoren in de cijfers 

werden verdisconteerd, bleven de 

verschillen opmerkelijk groot. Om die 

te kunnen verklaren is nader onderzoek 

nodig, vinden de onderzoekers. 

Goede voorlichting

In interviews over de resultaten zei 

onderzoeker Theo Boer, ethicus en 

theoloog en bekend om zijn kritische 

houding tegenover de euthanasiepraktijk, 

dat de verschillen mogelijk te verklaren 

zijn omdat artsen in bepaalde regio’s 

euthanasie vaker zouden aanbieden. 

In een ingezonden brief in Trouw 

verwerpt de nvve die mogelijkheid. De 

vereniging stelt dat er geen sprake van 

actief aanbieden is. Eerder is de vraag 

in sommige gebieden groter dan elders 

en ook de bereidheid van huisartsen om 

een euthanasieverzoek te honoreren. De 

nvve weet uit ervaring dat beide groter 

zijn in stedelijke gebieden, met name 

in het westen van het land. Ze merkt op 

dat het niet toevallig is dat de kaart van 

het euthanasieonderzoek vrijwel geheel 

overlapt met de kaart die aangeeft waar 

nvve-leden wonen. 

De nvve vindt dat goede voorlichting 

over euthanasie ervoor kan zorgen dat de 

geografische verschillen in de uitvoering 

verder afnemen. Het mag niet zo zijn 

dat mensen met een euthanasiewens 

in hun eigen regio moeilijk terecht 

kunnen, zegt ze. Op basis van de gegevens 

uit het onderzoek breidt de nvve de 

voorlichtingsactiviteiten in bepaalde 

regio’s uit . Z   
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WILSVERKLARINGEN 
[

De nvve geeft wilsverklaringen uit 

waarmee u uw wensen rond het 

levenseinde kunt vastleggen. Zo is het 

voor artsen en uw naasten duidelijk 

wat u wilt. U kunt de wilsverklaringen 

online opstellen via nvve.nl. Dat is gratis. 

Wilsverklaringen op papier kosten E 10.

De penning waarmee u verklaart dat 

u niet wilt worden gereanimeerd, is te 

bestellen via patiëntenfederatie.nl of  

via telefoonnummer 0900 23 56 780.

SPREEKUUR

Heeft u hulp nodig bij het opstellen

van uw wilsverklaringen? Dan kunt u

op diverse plekken in Nederland

terecht voor een gratis nvve-spreekuur.

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 op nvve.nl/spreekuren.

Een persoonlijke aanvulling op uw

euthanasieverzoek of behandelverbod

maakt uw wilsverklaringen overtuigender.

Tips en hulpteksten staan op de website.

Ze zijn te vinden op de pagina die opent

zodra u inlogt op Mijnnvve vanaf de

homepage. U kunt ze ook op schrift

krijgen door te bellen met de ledenservice

(020) 620 06 90. 

WAT KAN DE 
NVVE VOOR 
U DOEN?

n
vve-

d
ien
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LEDENADVIESRAAD
[
De Ledenadviesraad (lar) biedt leden 

de gelegenheid om bij te dragen aan 

het realiseren van de maatschappelijke 

opdracht van de nvve. De lar vervult 

een krachtige adviesfunctie, heeft 

een onafhankelijke positie binnen de 

vereniging en fungeert als oog en oor 

voor de leden. Meer informatie op nvve.nl. 

Mailadres is: ledenadviesraad@nvve.nl.

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.

CAFÉ DOODNORMAAL 

Om het gesprek over jongeren en het 

zelfgekozen levenseinde mogelijk te 

maken, organiseert nvve Jongeren 

maandelijks café Doodnormaal. Vanwege 

corona wordt gewerkt aan digitale 

alternatieven. De agenda is te vinden op 

nvve.nl/agenda.

ADVIESCENTRUM 

nvve-leden kunnen bellen met het 

Advies centrum voor informatie, advies 

en steun bij keuzes rond het levenseinde. 

Het Advies centrum bemiddelt ook 

bij problemen. Na een telefonisch 

intakegesprek door een coördinator kan 

een consulent op huisbezoek komen.  

Het Adviescentrum is tijdens kantooruren 

bereikbaar.

LEZINGEN, PRESENTATIES EN
WORKSHOPS

De nvve verzorgt op verzoek lezingen, 

presentaties en workshops over het 

zelfgekozen levenseinde. Ze zijn bedoeld 

voor zowel professionals als particulieren. 

Voor aanvragen kunt u mailen naar 

lezingen@nvve.nl.

REGIOBIJEENKOMSTEN

Vanwege corona zijn de regiobijeen-

komsten voor niet-leden vervangen door 

digitale lezingen. nvve-leden kunnen zich 

inschrijven voor gratis digitale lezingen 

over het nut van wilsverklaringen, juist in 

tijden van corona. Kijk op nvve.nl/agenda en 

op nvve.nl/lezingen.

RAAD VAN BESTUUR NVVE
[

Agnes Wolbert, Dick Bosscher

RAAD VAN TOEZICHT NVVE
[

Voorzitter: 

prof. dr. Job Cohen 

Leden:

mr. Barbara Middeldorp

drs. Maarten ten Doesschate

prof. dr. Eddy Houwaart

drs. Flip Sutorius

Jos van der Geest

ADRES
[

Postbus 75331, 1070 ah Amsterdam

telefoon: (020) 620 06 90

Bereikbaar op werkdagen  

van 09.00 tot 17.00 uur

website: nvve.nl 

e-mail: info@nvve.nl

Als gevolg van coronamaatregelen kan de reguliere dienstverlening van de NVVE wijzigen. Kijk voor actuele informatie op nvve.nl.
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Zij die achterblijven… 
marijke hilhorst

Dat begin en einde van het leven in Gods hand 

liggen, daarmee was Dina als kind opgegroeid. 

Nooit had ze twijfels gehad over de juistheid van 

deze gedachte. Altijd was ze in staat geweest te 

berusten in wat God kennelijk met haar voor had 

gehad. Zelfs toen haar huwelijk met Gerrit niet 

het grote gezin voortbracht waar ze beiden zo op 

hadden gehoopt. Ze had wel gebeden om meer 

kinderen dan de ene die ze na lang wachten kreeg 

toen ze al tegen de veertig liep, maar opstandig 

was Dina nooit geworden. In al die 87 jaren van 

haar leven niet. 

Maar er brak een moment aan dat ze het lastig 

vond om zich neer te leggen bij de almacht van 

God, vertelde Dirk, haar enige zoon. Met zijn 

gezin betrok hij het ouderlijk huis toen hij het 

transportbedrijf van zijn vader overnam. Voor 

zijn ouders werd er op het terrein een kleine, maar 

comfortabele bungalow gebouwd. 

Niet lang geleden werd Gerrit ziek en al spoedig 

bleek zijn aandoening ongeneeslijk. Dina, die hem 

thuis verzorgde, kon niet aanzien dat haar man 

zoveel pijn moest lijden. Ze bad God hem te halen. 

Wat niet gebeurde. Hardop durfde Dina het woord 

‘euthanasie’ niet uit te spreken, maar het drong 

zich zo nu en dan aan haar op. Ze duwde het weg. 

Het mocht niet. Punt. 

Dirk: ‘Op een ochtend kwam de nog niet zo lang 

geleden benoemde dominee op bezoek. Ik hoorde 

Dina hem aarzelend, maar toch, haar worsteling 

voorleggen. Bedachtzaam klonk toen: “De mens 

is geen heer en meester over zijn leven, maar hij 

is er wel verantwoordelijk voor. Lijdt de mens 

ondraaglijk, dan kan hij dat leven teruggeven 

aan God en daar mag hij de hulp van anderen bij 

vragen.” 

En zo geschiedde.’


