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e‘ Als je de dood kunt zien 
als inherent aan het leven, 
dan krijgt het leven een 
enorme intensiteit’ 
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vrijwilligers Û Onze algemene 
doelstelling is het gesprek over 
jongeren en het levenseinde 
mogelijk maken. Of het nu gaat 
om het levenseinde in de verre, 
of juist heel nabije toekomst. Of 
het gaat over jezelf, over familie 
of vrienden of om het principe 
van zelfbeschikking. We doen 
onderzoek, discussiëren en 
informeren.
We merken dat steeds meer 
jongeren graag actief mee willen 

Euthanasie en jongeren is geen vanzelfsprekende 
combinatie. ‘Als je jong bent, schrikken mensen 
zich dood als je over euthanasie begint. Dat maakt 
het moeilijk erover te praten,’ aldus Wendy Bax, 
een van de oprichtsters van nvve Jongeren. 
Dat moet en kan anders, vinden wij. 

In deze brochure lees je meer over wie we zijn 
en wat we doen. Verder vind je informatie over 
euthanasie en wilsverklaringen. Meer weten? 
Sluit je bij ons aan!
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doen en denken. Natuurlijk 
profiteren we graag van de 
kennis, kracht en kunde van 
al deze mensen. Daarom 
houden we drie keer per jaar 
een vergadering, waar al onze 
vrijwilligers welkom zijn om 
mee te denken en praten over 
plannen om ons doel te bereiken. 
Wil je vrijwilliger worden, dan 
is het ook de bedoeling dat 
je minstens twee van deze 
vergaderingen bijwoont. We 

kijken daar vervolgens wat 
iedereen kan doen en wil doen. 
We verdelen meteen de taken, 
zodat de plannen ook worden 
uitgevoerd!
Wil jij meedoen? Meld je aan via 
jongeren@nvve.nl. 

openbare bijeenkomsten 
Û Vind je het onderwerp 
belangrijk, maar heb je geen 
zin of tijd deel uit te maken van 
ons netwerk van vrijwilligers? 
Je bent altijd welkom bij een 
van onze cafés Doodnormaal of 
op ons jaarlijkse symposium en 
andere activiteiten die we van 
plan zijn te organiseren. Volg  
ons op twitter.com/nvvejongeren 
en facebook.com/nvvejongeren 
en schrijf je in voor onze 
nieuwsbrief op  
www.nvvejongeren.nl om op de 
hoogte te blijven.  

lidmaatschap Û Lidmaatschap 
van de nvve is niet verplicht, 
maar door lid te worden help je 
de organisatie met het behalen 
van haar doelen, óók voor 
jongeren! Lid worden kost maar 
€ 17,50 per jaar.  •

illustratie: peter de wit

mailto:jongeren@nvve.nl
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t’ Ze ambieerde de functie van directeur van de nvve omdat ze 

het gedachtengoed van de vereniging enorm belangrijk vindt. 
De ambitie van Agnes Wolbert is dan ook de nvve groter 

maken: ‘Meer leden betekent dat we meer mensen goede informatie 
kunnen verstrekken en dat we een nog belangrijkere rol in het debat 
over het levenseinde krijgen. Mijn streven is dat het gedachtengoed 
zoveel mogelijk mensen bereikt.’

Haar persoonlijke betrokkenheid straalt van haar af als Agnes praat 
over haar werk in de politiek, maar ook over haar werk in de jeugdzorg 
waar ze haar carrière begon. ‘Ik kwam regelmatig schrijnende gevallen 
tegen. Ik heb me het lot van mensen die het slecht getroffen hebben 
in het leven altijd erg aangetrokken. Met sommige dingen willen 
we in onze maatschappij liever niet geconfronteerd worden, zoals 
met het onderwerp zelfdoding. Zeker als het gaat over jongeren. “Die 
hebben immers nog een heel leven voor zich”, is de redenering. Ik heb 
moeite met algemene uitspraken over euthanasie bij jongeren die 
het leven niet meer zien zitten. Dat is zo gecompliceerd en dat moet je 
echt van persoon tot persoon, verhaal tot verhaal bekijken. Maar het 
is essentieel dat het bespreekbaar is. Daarom vind ik het heel goed 
dat de nvve een jongerenafdeling heeft, die onder meer daar een 
platform voor kan zijn. We moeten ook jongeren een stem geven in 
dit debat. Het gaat hun immers ook aan. Niet alleen jongeren die nu 
misschien het leven moe zijn, maar ook anderen, die fysiek ziek zijn of 
die om andere redenen al na denken over vraagstukken rondom het 
levenseinde. Sterven hoort immers bij het leven. Daar kun je niet te 
vroeg bij stil staan. Dus ik hoop dat meer jongeren zich aansluiten en 
op die manier de nvve groter maken en het debat over het levenseinde 
in al haar facetten mee zullen voeren.’  
•
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activiteiten die helpen 
bij het bespreekbaar maken van 
het zelfgekozen levenseinde.

café doodnormaal Û Wil je 
meepraten over jongeren en het 
zelfgekozen levenseinde? Dat 
kan in ons Café Doodnormaal. 
Daar praten we aan de hand  
van stellingen en casussen  
over dit onderwerp. Kijk op  
www.nvvejongeren.nl wanneer 
we bij jou in de buurt zijn. Om 
zoveel mogelijk mensen te be-
reiken organiseren we iedere 
maand een Café Doodnormaal  
in een andere stad. 

nvve jongeren symposium 
Û Ieder jaar organiseert nvve 
Jongeren een symposium, waar 
jongeren kunnen praten en 
discussiëren over verschillende 
vragenstukken die te maken 
hebben met jongeren en het 
zelfgekozen levenseinde. Diverse 
sprekers zorgen voor lezingen en 
de aanzet voor een goed debat. 
De bijeenkomst is voor iedereen 
toegankelijk, zowel leden als 
niet-leden. 

Houd onze website in de gaten 
voor actuele informatie. 

politieke jongerenorganisa
ties Û Door samen te werken 
met politieke jongerenorganisa-
ties proberen we ook in de po-
litieke arena onze stem te laten 
horen. We hopen dat jongeren 
met een doodswens (nu of in de 
toekomst) een sterkere positie 
krijgen en dat hun belangen 
worden erkend in wet- en regel-
geving. We doen dit door het zelf-
gekozen levenseinde op de kaart 
te zetten bij jongerenafdelingen 
van politieke partijen en hopen 
samen met hen moties en wets-
voorstellen te gaan schrijven.

aandacht binnen opleidingen 
Û nvve Jongeren probeert er-
voor te zorgen dat alle opleidin-
gen binnen de gezondheidszorg 
aandacht gaan besteden aan het 
onderwerp ‘levenseinde onder 
jongeren’. Momenteel maakt dit 
nog bijna nergens structureel 
deel uit van het lesprogramma 
en wij vinden dat daar verande-
ring in moet komen. 
•

‘  Sterven moet 
je jong leren’
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de De nvve geeft voorlichting 
en informatie over eu-

thanasie en hulp bij zelfdoding, 
verstrekt wilsverklaringen, 
doet onderzoek en ondersteunt 
en faciliteert initiatieven met 
betrekking tot het zelfgewilde 
levenseinde.

Onze vereniging zet zich in voor 
keuzevrijheid aan het einde 
van het leven. De nvve wil een 
optimale uitvoering van de 
euthanasiewet. Hulp bij het 
zelfgewilde levenseinde is in 
hoge mate afhankelijk van de 
bereidheid van artsen om de 
gevraagde hulp te verlenen. De 
ruimte die de wet voor lijdende 
mensen met een doodswens 
biedt, wordt door veel artsen nog 
onvoldoende benut.

Wij willen dat mensen met 
een weloverwogen wens tot 
levensbeëindiging zelf mogen 
beslissen en de eigen regie 
kunnen hebben over het einde 
van hun leven. We proberen 
dit te bereiken door goede 
voorlichting en ondersteuning. 
We beijveren ons ook voor 

aanpassing van wet- en 
regelgeving. 

gevormd voor leden Û Onze 
organisatie staat altijd voor 
haar leden klaar. Je kunt bellen 
voor een gesprek of om een 
afspraak te maken. Wij helpen 
met algemene vragen of met 
hulpvragen die voortkomen uit 
een crisissituatie.
De nvve is bereikbaar van 
maandag tot en met vrijdag 
tijdens kantooruren: 020-
6200690. 

groeiend sinds 1973 Û De 
vereniging is als Nederlandse 
Vereniging voor Vrijwillige 
Euthanasie op 23 februari 1973 
opgericht als reactie op de 
rechtszaak Postma. Van een klein 
maar actief groepje in het Friese 
Vinkega groeide de nvve uit tot 
een grote, gerespecteerde en veel 
geraadpleegde vereniging. De 
nvve ontvangt geen subsidies 
en is voor haar inkomsten 
afhankelijk van contributie van 
de leden. 



9

lid worden Û Word ook lid 
van de nvve voor € 17,50 per 
jaar. Je ontvangt dan vier keer 
per jaar het tijdschrift Relevant, 
waarin ook steeds vaker 
jongeren aan het woord komen. 
Je kunt hulp krijgen bij het 
invullen van je wilsverklaring 
en contact opnemen met het 
Adviescentrum voor al je vragen. 

De NVVE is er voor 
iedereen die waardig 
wil sterven
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‘Bang om dood te gaan 
ben ik niet, maar ik wil 

waardig kunnen sterven’ 
foto: martien versteegh
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Bang voor de dood is ze niet, maar ze wil wel op een waardige 
manier kunnen sterven. Daarom ging ze op internet op 
zoek naar informatie over een mogelijk behandelverbod. 

Zo kwam ze bij de nvve terecht. Toen ze 26 was, besloot ze naar een 
regiobijeenkomst te gaan. Dat was in 2011. Ze was daar de enige 
twintiger tussen mensen van gemiddeld zeventig tot tachtig jaar. Ze 
werd verbaasd aangekeken: ‘Wat doe jij hier? Je bent nog zo jong!’ Ze 
vond het tijd voor een jongerenafdeling binnen de nvve en die is er 
gekomen! 

Wendy moet zuinig zijn met haar soms beperkte energie, maar ze 
werkt met hart en ziel mee aan onze jongerenafdeling. ‘Ik wil iets 
wezenlijks betekenen. Ik heb de oprichting van nvve Jongeren niet 
in werking gesteld vanwege míjn situatie, maar voor alle jongeren 
die met deze thematiek te maken krijgen. Iedereen kan met vragen 
zitten. Ik wil luisteren naar wat ze te zeggen hebben, waar behoefte 
aan is. Ik hoop met nvve Jongeren dat we jongeren een platform 
kunnen bieden waar ze terecht kunnen met hun vragen en ideeën.’
•

Iedereen die al een tijdje rondloopt bij 
nvve Jongeren, kent haar of heeft van 
haar gehoord: Wendy Bax. Dankzij haar 
is de jongerenafdeling van de nvve er 
gekomen. Wendy is ziek. Ze heeft hormonale 
tumoraanbouw en afwijkende bloedcellen. 
Daarom werd ze al op jonge leeftijd 
gedwongen na te denken over haar dood.
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ingrepen, kunstmatige 

beademing, medicatie ‘op maat’, 
chemokuren... De technische en 
medische mogelijkheden blijven 
toenemen en de mogelijkheden 
om ons leven te verlengen lijken 
onbegrensd. Maar moet alles 
wat kan en levert elke medische 
behandeling kwaliteit van leven 
op? Daar kun je als patiënt geluk-
kig over meebeslissen. 

in gesprek met je arts Û Elke 
arts is op grond van de Wet Ge-
neeskundige Behandelingsover-
eenkomst (WGBo) verplicht zijn 
patiënt uitleg te geven over vast-
gestelde gezondheidsproblemen 

en mogelijke behandelingen, 
inclusief de mogelijke voor- en 
nadelen. Als je hierover een ge-
sprek aangaat met je arts, is het 
belangrijk dat goed voor te berei-
den. Schrijf je vragen van tevoren 
op. Neem eventueel iemand mee 
naar het gesprek. Twee begrijpen 
en onthouden meer dan één en 
het kan bovendien prettig zijn er 
samen nog over door te praten. 
Je kunt ook vragen de informa-
tie schriftelijk te ontvangen. 
Dan kun je thuis alles nog eens 
rustig nalezen. Ook beschikbare 
folders met uitleg over bepaalde 
onderzoeken en behandelingen 
kunnen heel nuttig zijn. •

 recht op informatie
  Je arts is verplicht om je 

informatie te geven over:
•   je gezondheid en 

vooruitzichten;
•   de aard en het doel van een 

onderzoek of behandeling;
•   de gevolgen en risico’s 

van een onderzoek of 
behandeling;

•   mogelijke alternatieven voor 
onderzoek of behandeling.

  Soms wil je ergens liever geen 
informatie over. Als dit geen 
nadelige gevolgen heeft voor 
de behandeling, zal de arts die 
wens respecteren. 



“Oke, wij 
werken
mee.”

scen

Toetsingscommissie Toetsingscommissie

Wils-
verklaring

Oordeel
van de arts

Uitvoering
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foto: martien versteegh
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Toen Nina op 22-jarige leeftijd met longontsteking in het 
ziekenhuis terecht kwam, bleek ze een kwaadaardige tumor 
te hebben bij haar nieren die daar al negen jaar aan het 

groeien was. Ze kreeg de diagnose bijnierschorskanker; een zeldzame 
vorm van kanker die normaal gesproken vooral voorkomt bij honden 
en oude mannen. Slechts twintig procent van de mensen overleeft 
de eerste vijf jaar. Het leek erop dat zij niet bij die twintig procent 
zou gaan horen. In 2006 kwam de kanker terug. En in 2008 had ze 
uitzaaiingen in haar longen, buik en lymfeklieren. Nina: ‘Maar tegen 
de verwachting in konden ze, net als de vorige keren, alles netjes 
wegsnijden. Over zo’n operatie hoef ik niet na te denken. Dat lukt 
of dat lukt niet. Ik hou er alleen een litteken aan over. Als ze over 
bestraling waren begonnen, had ik getwijfeld.’

Toen de kanker werd geconstateerd, raakte Nina zichzelf kwijt in de 
medische wereld. ‘Ik voelde me machteloos en klein. Het was niet 
meer míjn leven. Er werd me verteld dat ik aan de chemopillen moest, 
die heel misschien mijn leven zouden rekken. Na negen maanden ben 
ik daarmee gestopt. Ik zat kwijlend op de bank. Dat was geen leven! 
Het was moeilijk de artsen te overtuigen van dat besluit. Het hielp 
dat ik geen twijfels had.’ Nina wist precies waar haar grenzen lagen 
en heeft alles netjes vastgelegd in een euthanasieverklaring. ‘Geen 
chemo meer en ik wil niet langer dan twaalf weken in coma liggen.’ 

‘ Om ons de ware schoonheid van het leven 
te laten zien, ons te leren wat carpe diem 
écht betekent, moet de Dood blijkbaar af 
en toe zijn gezicht laten zien’, zegt Nina de 
Vries-Cookson. En zij kan het weten, want 
hij stond meerdere keren aan haar bed.    
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Nadat de dood in 2008 voor de derde keer op de deur klopte, 
veranderde er veel in haar leven. ‘Ik beleefde alles heel intens. Ik had 
altijd heel gezond geleefd en dat had blijkbaar niet geholpen. Dus 
besloot ik daar niet meer zo mee bezig te zijn. En ik werd verliefd en 
wilde dingen waar ik nooit naar had verlangd, zoals trouwen en een 
kind krijgen. Dat avontuur gingen we zonder daar verder over na te 
denken aan.’ 
Met de komst van haar dochter Tibbie vierenhalf jaar geleden, 
veranderde haar houding ten opzichte van de dood. ‘Ik heb lang 
niet meer zo helder voor ogen waar mijn grens ligt. Ik ben nu 
verantwoordelijk voor een ander wezen. Ik wil er zo lang mogelijk 
voor haar zijn. Maar ik wil ook niet een doodzieke moeder zijn, die 
enkel een last voor haar is. Nu ik niet goed meer weet waar die grens 
voor mij ligt, ben ik wel eens bang dat ik toch dat aftakelingsproces 
zal ondergaan zonder daar bewust voor te hebben gekozen. Gewoon 
omdat het heel moeilijk is te weten wat het juiste moment is ermee 
op te houden.’ 
Op dit moment is er niets bijzonders aan Nina te merken. Ze straalt 
levenslust en enthousiasme uit. Toch is ze volledig afgekeurd, 
omdat ze de ziekte van Addison heeft. Omdat haar bijnieren zijn 
weggehaald, produceert haar lijf geen cortisol meer. ‘Ik slik pillen 
met cortisol. Zodra ik die niet meer neem, ga ik dood. Die ziekte zorgt 
ervoor dat ik minder energie heb dan anderen. Ik moet mijn grenzen 
goed bewaken.’ Inmiddels leeft ze om die reden toch weer wat 
gezonder. ‘Gewoon om me zo goed mogelijk te voelen. Niet omdat ik 
denk dat ik de dood ermee kan tegenhouden. Ik geloof niet meer in 
de maakbaarheid van het leven. Ik geloof dat je dingen moet doen, 
omdat je je er nú goed bij voelt.’ 
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De kanker kan ieder moment terugkomen. De artsen zijn verbaasd 
dat het al zo lang zo goed met haar gaat. Ze kunnen niets zeggen over 
haar kansen. Niemand had gedacht dat ze de 34 zou halen. In theorie 
zou ze tachtig kunnen worden. ‘Of vijftig,’ verbetert ze voorzichtig. 
‘Ik ben zo gezond als mijn laatste scan. Ik hoef nu nog maar een keer 
per jaar voor controle, omdat alles rustig lijkt.’ Daardoor is de dood 
minder nadrukkelijk aanwezig in haar leven. Nu ze er wat afstand 
van kan nemen, voelt ze de behoefte iets bij te dragen aan de wereld 
en haar ervaringen te delen.’ Daarom bezocht ze Café Doodnormaal 
van nvve Jongeren en hield ze haar verhaal op het symposium van 
de jongerenvereniging op 7 februari 2014. ‘Ik heb helemaal niets 
met politiek, maar ik kan me enorm druk maken over het recht om 
waardig te sterven. Dat is voor mij een wezenlijk recht. Jongeren 
houden zich niet genoeg met het leven en de dood bezig. Als ze dat 
wel zouden doen, zouden ze het leven meer waarderen én beter 
nadenken over hun dood.’
•

‘Ik geloof niet meer in de 
maakbaarheid van het 
leven’
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foto: martien versteegh



‘D e elangrijkste reden dat ik mijn verhaal vertel is 
dat je een heel normaal leven kan leiden, terwijl je 
soms zo depressief bent dat het leven nauwelijks te 

verdragen is. Er wordt zo weinig rekening gehouden met mensen met 
psychische klachten. In mijn werk heb ik toevallig veel geluk gehad: 
mijn manager is enorm begripvol.’ Maar Zoraya ervaart ook onbegrip 
en gebrek aan tolerantie. Zo wilde haar eerste therapeut niets horen 
over haar doodswens. ‘“Daar groei je wel overheen” was haar reactie’, 
vertelt Zoraya. Ook moest ze verplicht aanwezig zijn tijdens de laatste 
lessen van haar opleiding tot verkoopspecialist, hoewel ze alles al 
af had en de reis van haar woonplaats Oldenzaal naar de lessen in 
Zwolle een enorme opgave voor haar was. ‘Terwijl bij mensen met 
een fysiek probleem niet moeilijk wordt gedaan. Dat voelt niet eerlijk. 
Net als de eeuwige opmerking dat ik te jong zou zijn om een niet-
reanimeerpenning te dragen.’ Die penning draagt ze goed zichtbaar om 
haar hals. Een zachte dood zou haar welkom zijn. 

Ondanks de therapieën die ze al heeft gedaan, de medicatie die ze 
heeft geprobeerd en haar verlangen naar de dood heeft Zoraya de 
hoop op verbetering van haar gezondheid niet opgegeven. Ze gaat 
binnenkort naar het Universitair Medisch Centrum Groningen in 
de hoop dat ze daar wél een medicijn of therapievorm hebben die 
aanslaat. ‘Mijn huidige psychiater heeft me dat aangeraden. Hij weet 

Tweeëntwintig jaar, een gezellig, leuk huis, een 
baan bij Xenos die ze erg leuk vindt en al vijf 
jaar een lieve vriend, Stein. Ze is zorgzaam en 
geïnteresseerd. De thee en koekjes staan op tafel 
voor het interview. Toch gaat er geen dag meer 
voorbij in het leven van Zoraya ter Beek dat ze niet 
aan euthanasie of zelfmoord denkt. De diagnose: 
chronisch depressief met een afwijking in het 
autistisch spectrum. 

19
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hoezeer ik worstel en ik ben heel blij met zijn begrip.’ Begrip vond ze 
ook bij de aanwezigen van Café Doodnormaal van nvve Jongeren. ‘De 
meeste mensen in mijn omgeving begrijpen niet wat ik doormaak en 
daar ben ik meestal blij om. Het betekent dat ze er zelf geen last van 
hebben. Maar het was wel een verademing een avond door te brengen 
met jongeren die me snappen. Die het niet gek vinden als ik zeg dat 
ik er niet aan moet denken tachtig te worden. Ik ben al blij als ik de 
vierentwintig haal.’ Haar huidige psychiater is zich dat goed bewust. 
Net als haar huisarts, die in eerste instantie schrok van de ernst van 
Zoraya’s klachten. ‘We hebben afgesproken dat ik vaker bij haar langs 
ga om haar op de hoogte houden. Ze geeft in ieder geval niet aan 
euthanasie uit te sluiten.’ 

Toch houdt Zoraya het wel en wee van een lotgenoot die heeft 
aangeklopt bij de Levenseindekliniek goed in de gaten. ‘Ik wil weten 
wat mijn mogelijkheden zijn. Ik moet er niet aan denken mezelf voor 
een trein te gooien of op te hangen. Je wilt toch niet van het spoor 
geschraapt moeten worden? Of stel je voor dat Stein uit zijn werk komt 
en mij hangend aantreft. Dat wil ik hem echt niet aan doen! We zijn 
ongevraagd door de voordeur dit leven binnen gekomen, dus waarom 
zouden we dan door de achterdeur weer weg moeten? Nee, ik wil een 
waardig einde.’

Over hoe dat einde er dan uit zou moeten zien, heeft ze een helder 
beeld: thuis in een warm bed en dan een injectie. ‘Of mijn familie erbij 
zal zijn? Ik heb geen sterke band met ze. Ik laat het aan hen. Snappen 
doen ze het niet, ze vinden het ook niet makkelijk erover te praten. 
Bij ons thuis huilde je op je slaapkamer met de deur dicht. Maar ze 
hechten wel aan afscheid nemen. En of Stein erbij zou willen zijn, weet 
ik niet. Ik kan me heel goed voorstellen dat hij dat niet aankan.’ Haar 
vriend is een belangrijke reden dat Zoraya nog blijft vechten.  
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‘Ik vind het vreselijk als hij verdrietig is. Maar hij weet ook dat hij niet 
de verantwoordelijkheid voor mijn leven kan dragen.’ Gelukkig hebben 
ze ook veel lol samen. ‘Als je er niet meer om kunt lachen, komt het 
einde wel heel dichtbij.’  

Zoraya brengt veel tijd in bed door. Van uitputting. ‘Ik heb medicijnen 
nodig om door te kunnen slapen. Maar die mag je niet elke nacht 
nemen, dus slaap ik die nachten zonder medicatie soms maar twee 
uur. Dan ben je gesloopt. Ik heb sowieso niet veel energie en kan niet 
goed tegen teveel prikkels.’ Daar is allemaal weinig van te merken. Ze 
komt energiek en vrolijk over. ‘Ja, da’s een trucje, hè? Je moet wel je 
best blijven doen, toch? Maar dat zorgt wel voor veel van het onbegrip. 
Mensen kunnen soms maar moeilijk geloven dat ik zo met de dood 
bezig ben. Wat ik voel is moeilijk uit te leggen.’ •

‘ Als je er niet meer om 
kunt lachen, komt het 
einde wel heel dichtbij’ 
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g Euthanasie betekent het opzettelijk 
levensbeëindigend handelen door 

een ander dan de betrokkene op diens 
verzoek. De arts dient een dodelijk 
middel toe (euthanasie) of verstrekt 
een dodelijk drankje dat de patiënt zelf 
inneemt (hulp bij zelfdoding).

Levensbeëindiging op verzoek en hulp 
bij zelfdoding zijn in ons land verbo-
den en strafbaar, behálve wanneer 
een arts het toepast en ook dan nog 
onder strikte voorwaarden. De uitzon-
deringspositie van een arts is geregeld 
in de Wet toetsing levensbeëindiging 
op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl, 
2002), ook wel de euthanasiewet ge-
noemd.

Een arts mag straffeloos euthanasie 
toepassen of hulp bij zelfdoding 
verlenen als hij zich houdt aan de 
voorwaarden die in de euthanasiewet 
zijn geformuleerd: de zogeheten 
zorgvuldigheidseisen. 
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•  Er is sprake van een vrijwillig en wel-
overwogen verzoek van de patiënt;

•  er is sprake van ondraaglijk en uitzicht-
loos lijden;

•  de patiënt is goed voorgelicht over zijn 
medische situatie en vooruitzichten;

•  de arts is met de patiënt tot de overtui-
ging gekomen dat er voor de situatie 
waarin deze zich bevindt geen redelijke 
andere oplossing is;

•  er is een onafhankelijke arts geraad-
pleegd, de scen-arts, die de patiënt heeft 
gezien en schriftelijk zijn oordeel heeft 
gegeven over de inachtneming van de 
zorgvuldigheidseisen;

•  de levensbeëindiging is zorgvuldig uit-
gevoerd.

Euthanasie en hulp bij zelfdoding moe-
ten altijd worden gemeld bij de toet-
singscommissie. Die controleert achteraf 
of een arts zich heeft gehouden aan de 
zorgvuldigheidseisen.

 

zorgvuldigheidseisen Û 
1
Vrijwillig en weloverwogen verzoek
Een verzoek om euthanasie of hulp 
bij zelfdoding moet vrijwillig en 
weloverwogen zijn. ‘Vrijwillig’ wil 
zeggen: uit eigen vrije wil, zonder 
beïnvloeding of druk van buitenaf. 
Met ‘weloverwogen’ wordt bedoeld 
dat er een zorgvuldige afweging heeft 
plaatsgevonden op basis van voldoende 
informatie en helder ziekte-inzicht. 
De patiënt moet de gevolgen van zijn 
verzoek kunnen overzien.
2
Ondraaglijk en uitzichtloos lijden
Ondraaglijk lijden is altijd subjectief: 
de een kan immers meer pijn en lijden 
verdragen dan de ander. Alleen de pa-
tiënt zelf kan beoordelen of zijn lijden 
ondraaglijk is. Toch zal je als patiënt je 
arts ervan moeten overtuigen dat jouw 
lijden ondragelijk is voor hij iets voor je 
kan betekenen. 
Het lijden moet bovendien ‘uitzichtloos’ 
zijn. Dat betekent dat er geen behan-
deling meer is die verbetering in de 
toestand zou kunnen brengen. Niet 
alleen lichamelijke ziekte, maar ook een 
chronische psychiatrische ziekte kan 
uiteindelijk ondraaglijk en uitzichtloos 
lijden veroorzaken en een verzoek om 
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euthanasie of hulp bij zelfdoding recht-
vaardigen.
3
Voorlichten van de patiënt
De arts moet zijn patiënt goed voor-
lichten over zijn situatie en over de 
verwachtingen voor de toekomst, zodat 
de patiënt een weloverwogen verzoek 
kan doen.
4
Geen redelijke andere oplossing
De arts en patiënt moeten het erover 
eens zijn dat euthanasie de enige oplos-
sing is om het lijden te beëindigen. Als 
er nog een behandeling mogelijk is, mag 
de patiënt deze weigeren ook al betekent 
dit dat het overlijden wordt versneld. Dit 
is vastgelegd in de wet.
5
Raadpleging van een onafhankelijke arts
De wet eist dat de arts een tweede, on-
afhankelijke arts (consulent) raadpleegt. 
Dit is een scen-arts. scen staat voor 
Steun en Consultatie bij Euthanasie in 
Nederland. scen-artsen zijn speciaal 
opgeleid om een euthanasieverzoek te 
toetsen aan de hand van de zorgvul-
digheidseisen. Na een bezoek aan de 
patiënt, maakt hij een rapport op. Ook bij 
een negatief rapport kan een arts beslui-
ten om tot euthanasie over te gaan. Hij 
zal dan wel moeten toelichten waarom 

hij meent dat aan de criteria is voldaan.
6
Zorgvuldige medische uitvoering
De arts moet zorgvuldig handelen. Hij 
moet de juiste middelen gebruiken. 
Nadat hij het dodelijke middel heeft 
gegeven, moet hij bij de patiënt blijven 
tot die is overleden voor het geval er pro-
blemen optreden tijdens het sterven. Hij 
moet ook zorgen voor een goed verslag 
van de besluitvorming en de uitvoering
van het verzoek.

meldingsplicht Û Omdat het bij eutha-
nasie altijd gaat om een niet-natuurlijke 
dood, moet de arts na het overlijden van 
de patiënt de gemeentelijke lijkschou-
wer waarschuwen. Deze komt ter plaat-
se en ontvangt van de arts het verslag 
van zijn handelen en het rapport van de 
consulent. De gemeentelijke lijkschou-
wer stelt vervolgens de burgerlijke stand 
en de officier van justitie op de hoogte 
om een verklaring van ‘geen bezwaar te-
gen begraven of cremeren’ te verkrijgen. 
De rapportages van de arts en de con-
sulent stuurt hij door naar een van de 
vijf regionale toetsingscommissies, die 
controleert of de zorgvuldigheidseisen 
in acht zijn genomen. Als de commissie 
oordeelt dat de arts zorgvuldig heeft 
gehandeld, is daarmee de zaak afgedaan. 
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De arts heeft zich gehouden aan de wet-
telijke voorwaarden en is niet strafbaar. 
Als de commissie een tekortkoming 
constateert – die de arts bij navraag niet 
kan uitleggen – stuurt zij haar oordeel 
naar het Openbaar Ministerie (om) en de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg (igz). 
Deze kunnen de arts vragen eventuele 
onduidelijkheden op te helderen. Ge-
beurt dit niet naar tevredenheid dan kan 
het om de arts alsnog vervolgen of kan 
de Inspecteur voor de Gezondheidszorg 
de arts tuchtrechtelijk aanklagen.

euthanasieverzoek Û Euthanasie en 
hulp bij zelfdoding zijn geen rechten van 
de patiënt. Evenmin is het een plicht 
van de arts een verzoek in te willigen. 
Levensbeëindigend handelen wordt niet 
gerekend tot normaal medisch hande-
len. Ook als aan alle zorgvuldigheidsei-
sen is voldaan mag een arts weigeren.

Als een arts zelf geen euthanasie wil 
uitvoeren, heeft hij wel een morele en 
professionele plicht om je door te ver-
wijzen naar een collega. Uiteraard kun 
je ook zelf een andere arts benaderen. Je 
arts is verplicht je inzage te geven in je 
medisch dossier en dat over te dragen 
aan een andere arts.

dilemma’s Û Een euthanasieverzoek 
van iemand met een ernstige, levensbe-
dreigende ziekte voor wie geen behan-
deling meer mogelijk is, zal in de praktijk 
meestal worden gehonoreerd. Ongeveer 
twee derde van de verzoeken om eu-
thanasie of hulp bij zelfdoding wordt 
echter niet ingewilligd. Die verzoeken 
komen bijvoorbeeld van mensen met 
een chronische, maar (nog) niet levens-
bedreigende ziekte, van mensen met een 
psychiatrisch ziektebeeld zonder uitzicht 
op verbetering, van mensen die bang 
zijn voor de ontluistering die dementie 
met zich meebrengt  of van oude men-
sen die niet ziek zijn, maar lijden onder 
de problemen die oud worden met zich 
meebrengt. De euthanasiewet biedt 
meer ruimte dan artsen in de praktijk 
benutten.

niet in stervensfase Û Sommige 
artsen denken dat de euthanasiewet 
niet toestaat mensen te helpen die 
nog niet stervende zijn. Dat is een 
onjuiste veronderstelling. Artsen 
mogen ook euthanasie toepassen of 
hulp bij zelfdoding verlenen als iemand 
bijvoorbeeld een ongeneeslijke ziekte 
heeft met een langzaam verloop. 
Voorbeelden zijn spierziektes en 
sommige neurologische aandoeningen 
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nzoals ms (multiple sclerose), als 
(amyotrofische laterale sclerose) of 
de ziekte van Parkinson. Als aan de 
zorgvuldigheidseisen is voldaan, hoeft 
het toepassen van euthanasie of hulp 
bij zelfdoding niet te wachten tot de 
stervensfase is ingetreden.

psychiatrische aandoeningen Û 
Mensen met een psychiatrische 
aandoening zoals schizofrenie of een 
bipolaire stoornis zonder uitzicht op 
verbetering kunnen psychisch zozeer 
lijden, dat zij een doodswens hebben. De 
euthanasiewet maakt geen onderscheid 
tussen lichamelijk of geestelijk lijden, 
maar het is wel zo dat het lijden van een 
psychiatrische patiënt vaker moeilijker 
invoelbaar is voor een behandelaar. 

De Nederlandse Vereniging voor Psychi-
atrie (NVvP) heeft voor psychiaters een 
richtlijn opgesteld hoe om te gaan
met het verzoek om euthanasie of hulp 
bij zelfdoding door patiënten met een 
psychiatrische stoornis. De praktijk wijst 
uit dat het volgen van deze richtlijn en 
het besluitvormingsproces een langdu-
rig traject kan zijn.

schriftelijke wilsverklaring Û 
Zolang iemand nog wilsbekwaam is 
en zijn wil kan uiten is een schriftelijk 
euthanasieverzoek niet nodig. Kan een 
patiënt zich echter niet meer uiten, dan 
is het schriftelijke verzoek van groot 
belang. Het schriftelijke verzoek tot 
euthanasie is wettelijk verankerd (art. 
2, lid 2 van de euthanasiewet) en komt 
in plaats van het mondelinge verzoek 
als de betrokkene zijn wil niet meer 
kan uiten. Het verzoek wint aan kracht 
als het vooraf met de arts is besproken: 
hoe eerder dit gebeurt, hoe beter. 
Euthanasie is immers een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van arts en 
patiënt en ook een arts moet naar het 
moment van de euthanasie ‘toegroeien’. 
Daarnaast willen veel artsen het 
verzoek graag op schrift als ‘bewijs’ dat 
de euthanasie echt op verzoek van de 
patiënt is uitgevoerd.
•
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denk nu na over je levenseinde 
Û Voor de meeste jongeren voelt 
de dood ver weg. Toch is het ook 
voor jou belangrijk nu vast na te 
denken over je levenseinde. Ook 
als je nog gezond bent. Je weet 
immers nooit wat de toekomst 
brengt. Stel dat je morgen een 
ongeluk krijgt of ziek wordt. 
Welke behandelingen zou je dan 
wel en welke behandelingen zou 
je zeker niet willen? Nu daarover 
nadenken en praten helpt om 
- als het wél aan de orde is - de 
zorg te krijgen die bij jou past!

praat over je wensen Û Als 
je zelf niet meer in staat bent 
om te laten weten wat je wel 
en niet meer wil, kan het zijn 
dat de mensen in je naaste 
omgeving samen met de dokter 
voor moeilijke beslissingen 
komen te staan. Zorg dus dat 
zij weten wat jij wil. Je kunt 
ook vragen of iemand je wil 
vertegenwoordigen. Maak 
daarvoor gebruik van de 
wilsverklaringen van de nvve. 
Het is goed om na te denken over 
onderwerpen als reanimatie, 

zinloos medisch handelen en 
orgaandonatie. Natuurlijk kan 
je idee hierover in de loop van 
je leven veranderen. Vergeet 
dan niet de documenten aan te 
passen aan je wensen. 

praat op tijd met je dokter Û 
Zeker als je ziek bent is het 
belangrijk op tijd met je huisarts 
te gaan praten over je wensen 
en de mogelijkheden aan het 
einde van je leven. Maar ook als 
het nog niet nu aan de orde is, 
is het goed een gesprek met je 
huisarts aan te vragen. Je weet 
immers nooit of er een moment 
komt waarop dat niet meer 
kan. Vraag een dubbel consult 
aan en vertel waar je het over 
wilt hebben. Het is goed om te 
praten over je standpunt rondom 
pijnbestrijding, wanneer je wel 
en niet meer behandeld wil 
worden, wat voor jou ondraaglijk 
lijden is en hoe je denkt over 
reanimeren. Laat je wensen 
vastleggen in een dossier. En 
vergeet niet te vragen hoe jouw 
dokter over euthanasie denkt. 
•
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‘ Het mooiste aan een 
wilsverklaring vind ik  
de risicoaanvaarding’

foto: bert strootman



Ze was begin dertig toen ze een levensbedreigende 
halsinfectie kreeg, die haar met de neus op de feiten drukte. 
‘Het is goed afgelopen maar ik dacht wel: wat als het anders 

was gelopen? Hadden de mensen om mij heen – mijn man, vrienden, 
de huisarts – dan geweten wat ik wilde?’ Direct na thuiskomst stelde 
ze een wilsverklaring op. ‘Het mooiste aan een wilsverklaring vind ik 
de risicoaanvaarding. De kleine kans dat het toch nog goed komt, laat 
je lopen voor de zekerheid dat een behandeling wordt gestopt en de 
grote kans dat je daar slecht uitkomt.’ 
Omdat artsen een belangrijke rol hebben in het begeleiden van 
zieke en stervende patiënten, vindt Van de Vathorst het belangrijk  
dat het hele spectrum van behandelen, verzachten, en sterven, en 
euthanasie ook in het onderwijs aan studenten geneeskunde, en in 
de vervolgopleidingen aan bod komt. ‘Onder huisartsen en medisch 
specialisten leven behoorlijk wat – vaak hardnekkige – misverstanden 
over wat wel en niet mag. Dat er bijvoorbeeld altijd een schriftelijke 
wilsverklaring voorhanden moet zijn en dat de wens eens in de zoveel 
tijd herhaald dient te worden om geldig te blijven. Dat is niet zo, maar 
zij zijn daar dan heel stellig in en geven die verkeerde informatie door 
aan anderen. Ook persoonlijke bemoeienissen gaan soms ver. Zo komt 
het voor dat artsen niet mee willen werken aan euthanasie omdat 
iemand te jong is en nog een heel leven voor zich zou hebben. Maar 
wat als iemand dat leven niet meer wil? Wat doe je dan als patiënt?’ 
Als er tijdens opleidingen meer aandacht wordt besteed aan het 
onderwerp hoopt Van de Vathorst dat dit soort problemen minder 
frequent zullen voorkomen. •

Dr. Suzanne van de Vathorst is bijzonder 
hoogleraar bij het AMC. Zij houdt zich bezig met 
de kwaliteit van de laatste levensfase en van 
sterven. De leerstoel is mogelijk gemaakt door 
de nvve. Zelf stelde ze twintig jaar geleden al 
een wilsverklaring op, nadat ze tijdens een reis 
in Australië een forse waarschuwing kreeg. 
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In een schriftelijke wilsver-
klaring kun je je wensen op 

medisch gebied vastleggen voor 
het geval er een moment komt 
dat je je wensen niet meer ken-
baar kunt maken. Vaak besluiten 
mensen zo’n wilsverklaring pas 
op te stellen als de kans groot 
is dat ze in de nabije toekomst 
in zo’n situatie terecht kunnen 
komen. Maar wij raden iedereen 
aan een wilsverklaring op te 
stellen. Je kunt immers door een 
ongeluk, maar ook door ziekte 
plotseling terecht komen in zo’n 
situatie. 

Het is belangrijk iemand uit je 
naaste omgeving én je arts een 
exemplaar van een door jouw 
ondertekende wilsverklaring 
te geven en jouw verklaring op 
te laten nemen in je medisch 
dossier.
•
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hoe werkt het? Û Je kunt je 
eigen wilsverklaring opstellen. 
Zo’n tekst kan handgeschreven, 
getypt of geprint zijn. Zorg 
ervoor dat duidelijk is van wie de 
verklaring is. Vermeld daarom je 
voornamen (voluit en volledig), 
je achternaam, geboortedatum 
en geboorteplaats en plaats aan 
het eind van het document de 
datum en je handtekening. 
Het is belangrijk dat je je 
wilsverklaringen en wensen 
na het invullen met je huisarts 
(behandelend arts) bespreekt. 
Op die manier weet je arts wat 
jouw wensen zijn, maar je komt 
er ook meteen achter of je hij 
of zij bereid is je wensen te 
respecteren.
Verandert er iets in je situatie of 
verander je gewoon van mening? 
Geen probleem. 

Je kunt je wilsverklaring 
altijd wijzigen. Aangezien er 
geen notaris nodig is om het 
document geldig te verklaring 
en er ook geen handtekeningen 
van anderen nodig zijn, is dat 
wijzigen niet ingewikkeld. Vertel 
wel iedereen die op de hoogte 
was van je eerdere wensen en 
wilsverklaring, dat je een nieuwe 
wilsverklaring hebt opgesteld. 
Zo zadel je je geliefden, maar 
ook je huisarts, niet op met 
moeilijke beslissingen, omdat er 
onduidelijkheid zou zijn over wat 
jij nu eigenlijk het liefste wil. 

gratis digitale wils
verklaringen voor leden Û De 
nvve biedt haar leden de unieke 
mogelijkheid gratis een online 
wilsverklaring op te stellen. 
 

illustratie: bernet ragetli
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Gerard is een netwerker pur sang en is een uitstekende 
dagvoorzitter. Zijn betrokkenheid bij de nvve en nvve 
Jongeren komt voort uit principe: iedereen moet over zijn 

eigen levenseinde kunnen beslissen. ‘Waar die interesse voor het 
onderwerp vandaan komt? Ik werkte bij een uitvaartcentrum en daar 
hoorde je soms schrijnende verhalen over de laatste levensfase van 
mensen. Dat heeft me aan het denken gezet. Ik vind de vrije wil in alle 
fasen van het leven belangrijk. Voor mij hoort de beslissing rondom je 
eigen dood daar zeker bij.’ 
‘Voor mij is de dood eigenlijk geen zwaar onderwerp. Ik hoop door 
regelmatig over het onderwerp te praten dat dat normaler wordt. 
Het hoort gewoon bij het leven. We zouden de dood niet als iets 
angstaanjagends moeten zien.’ 
Gerard is trots op wat nvve Jongeren al heeft bereikt. ‘De symposia 
die we organiseren zijn in mijn ogen echt bijzonder. Er komen allerlei 
verschillende mensen op af. Mensen die zelf met het onderwerp te 
maken hebben, omdat ze ziek zijn, maar ook professionals en mensen, 
zoals ik zelf, die het onderwerp uit principieel oogpunt van belang 
vinden. Het zorgt voor inspiratie en na zo’n symposium melden zich 
elke keer weer nieuwe mensen die betrokken willen zijn. Dat we 
zoveel media aandacht krijgen, is natuurlijk geweldig en helpt bij het 
vergroten van onze naamsbekendheid. Het symposium in 2015 haalde 
zelfs het halfacht journaal van RTL en er verscheen een groot artikel 
in NRC Handelsblad. Wij willen dat iedereen zich welkom voelt bij de 
nvve, óók jongeren. En daar slagen we met onze afdeling goed in.’ •

Gerard Ekelmans is woordvoerder van nvve 
Jongeren en betrokkene van het eerste uur. 
Hij werkte twee maanden op het kantoor 
van de nvve aan het projectplan voor de 
jongerenafdeling. ‘Ik zoek voortdurend podia op 
om ons verhaal te vertellen. Het is belangrijk om 
meer naamsbekendheid te krijgen. Daarom zorg 
ik dat ik overal bij ben.’

33
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‘Mijn vader was depressief, zat al jaren aan de 
antidepressiva. Maar bij zijn therapeuten was geen 
enkele twijfel over zijn wilsbekwaamheid met 

betrekking tot zijn doodswens’, vertelt Angela. Naar wat de huisarts op 
het laatste moment van mening heeft doen veranderen, kan Angela 
alleen maar gissen. ‘Hij heeft zelf in de tussenliggende jaren kanker 
gehad. Misschien heeft dat zijn idee over euthanasie veranderd. Maar 
ik vermoed dat het vooral iets te maken had met de antidepressiva die 
mijn vader slikte. Tijdens een gesprek met de huisarts in augustus 2016 
gingen er wel alarmbellen bij me af door hoe hij reageerde, maar mijn 
vader had vertrouwen, dus kon ik weinig doen. Het staat een huisarts 
uiteraard vrij niet mee te willen werken aan euthanasie, maar niet op 
deze manier, in dit stadium.’ 

Angela besluit diezelfde zaterdagochtend eind september nog contact 
op te nemen met de mensen bij de nvve via de mail. Ze is zelf al jaren 
vrijwilliger bij nvve Jongeren en is blij met het klankbord tijdens het 
hele proces en daarna. De nvve laat weten dat het mogelijk is een 
tuchtzaak aan te spannen. Angela en haar familie besluiten dat niet te 
doen. ‘We waren toe aan rust en niet aan dat soort negatieve energie. 
Wel hebben we meteen onze dossiers opgehaald en zijn bij die huisarts 
weggegaan.’ Ze neemt ook contact op met de Levenseindekliniek, 
omdat dat de meest kansrijke optie lijkt de duidelijke wens van haar 

Dezelfde huisarts, maar twee totaal verschillende 
ervaringen. De euthanasie van Angela Wijnands’ 
moeder, vijf jaar geleden, ging volledig zoals je het 
zou wensen. De dood van haar vader, vier jaar later, 
is een heel ander verhaal. De zaterdag na het bezoek 
van de scen-arts valt er namelijk een brief op de 
deurmat van de huisarts: hij kan toch niet overgaan 
tot het uitvoeren van de euthanasie. Stressvolle, 
onrustige en pijnlijke weken volgen.

35
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vader alsnog te vervullen. Op 14 oktober 2016 komen twee mensen 
van de kliniek langs. Ze vonden een nieuw bezoek van een scen-arts 
niet nodig en er werd meteen een datum ingepland. ‘Mijn vader ging 
daarna echter zo snel achteruit dat ik zondag 16 oktober in alle vroegte 
de Huisartsenpost heb gebeld. De huisarts heeft mijn vader dormicum 
toegediend. Een paar uur later is hij overleden.’ 
Dat was niet zoals het had moeten gaan. Die laatste weken waren 
slopend, ook al omdat haar vader niet het enige familielid was dat zorg 
nodig heeft. ‘Mijn zus heeft het syndroom van Down. Overdag gaat 
ze naar dagbesteding. Maar ze woont dus nog thuis.’ Ze vertelt er heel 
nuchter over. Al dat zorgen voor haar naasten: het was niet iets waar ze 
over na heeft hoeven denken. ‘Het is gewoon wat je doet. Je zorgt dat de 
dingen geregeld worden en je zorgt voor elkaar.’ 
Die houding zit duidelijk in de familie. Vanaf het moment dat haar 
moeder jaren eerder haar diagnose kreeg, hield ze welbewust op met 
de zorg voor hun nog in huis wonende dochter, juist om de continuïteit 
van die zorg te garanderen. ‘Mijn moeder gaf op die manier mijn vader 
de tijd alles te leren wat hij leren moest om voor zichzelf en mijn zus 
te kunnen zorgen. En dat heeft hij geweldig gedaan. Toen hij zelf ziek 
werd, heeft hij zelfs nog chemotabletten geslikt. Bepaald niet omdat hij 
aan het leven hing. Maar enkel omdat hij zo lang mogelijk voor mijn 
zus wilde blijven zorgen. Helaas hadden die pillen weinig effect, maar 
wel veel bijwerkingen.’ 

Angela is samen met haar zus in hun ouderlijk huis blijven wonen. 
Als vanzelfsprekend heeft ze de zorg overgenomen. Nu gaan ze samen 
verhuizen. ‘We gaan dichterbij een van mijn broers wonen. Mijn 
zus reageerde daar wonderbaarlijk rustig op. Het zijn voor haar ook 
bewogen jaren geweest. Op het overlijden van onze moeder hebben we 
haar goed kunnen voorbereiden. Mede daarom was dat zo mooi. Het 
was precies zoals mijn moeder het wilde. Mijn beide ouders hadden 
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kanker. Ik heb gezien wat het voor iemand betekent te weten dat je 
wordt geholpen als de pijn te erg wordt en het leven niet meer waardig 
is. Hoeveel rust dat geeft. Maar ik heb ook gezien hoe afschuwelijk het 
is als die belofte niet wordt ingelost.’  •

‘ We waren toe aan rust en 
niet aan dat soort negatieve 
energie. Wel hebben we 
meteen onze dossiers 
opgehaald en zijn bij die 
huisarts weggegaan’ 
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‘Het is geen bevlieging, maar een overtuiging. Ik wil al acht 
jaar echt niet meer verder. Toen ik dat destijds aan mijn 
moeder vertelde, kwam dat niet als een verrassing voor 

haar. ‘Je ogen hadden me dat al verteld’, was haar reactie. Ze vond het 
natuurlijk heel moeilijk, maar ze wilde me vooral steunen in mijn keus.’ 
Helaas is haar moeder er nu niet meer voor die steun. Eind april werd 
ze geopereerd aan haar hart en ontstonden er complicaties. Ze overleed 
op 7 augustus. Dat Aurelia, die toen ze 16 was de diagnose Borderline 
kreeg, dat nieuws niet goed kon verwerken is niet verbazingwekkend. 
‘Ik heb mijn hele huis overhoop gehaald. Ik maakte zoveel herrie dat 
de buren de politie belden. Ze hebben me op laten nemen om me 
tegen mezelf te beschermen. Nut heeft zo’n opname niet. Althans niet 
in de zin dat het me beter maakt. Ik ben al met al wel zo’n vier jaar 
opgenomen geweest en de artsen daar geven ook aan dat ze niets voor 
me kunnen betekenen.’ 

Maar om te voorkomen dat ze zou proberen haar eigen leven te 
beëindigen, werd toch gekozen voor opname. Niet dat dat veel zin had, 
want korte tijd na haar opname deed ze alsnog een poging. Een van de 
vele pogingen in haar leven. Dit keer waren het pillen. ‘Een vriendin 
van mij was ongerust over me en heeft de politie gebeld. Ik ben niet 
boos op haar, ik snap dat ze dat als een plicht beschouwt. Maar toen ik 
wakker werd op de IC en de arts me zei dat ik geluk had gehad, raasde 
er wel een soort woede door me heen. Geluk gehad? Zo voelde het niet. 
Die staat van bewusteloosheid voelde heerlijk rustig en stil. Misschien 
was er bij mijn eerste pogingen nog een deel van mij dat het niet echt 
wilde, maar bij latere pogingen had ik gewoon veel pech. Ik werd altijd 
gevonden.’ 

‘ Euthanasie is geen recht, maar een cadeautje.’ En de 
29-jarige Aurelia Brouwers hoopt met heel haar hart 
dat dat cadeautje haar gegund is. Het leven voelt 
steeds onverdraaglijker, daarom heeft ze aangeklopt 
bij de Levenseindekliniek. Ze heeft goede hoop dat 
zij haar gaan helpen.
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Zo ook bij deze laatste poging dus. Een poging die ze deed terwijl ze al 
in gesprek was met de Levenseindekliniek. ‘Natuurlijk is dat de manier 
die ik wil. Ik wil dat mijn einde, mijn euthanasie, een feestje zal zijn. Ik 
wil een mooi afscheid met mijn dierbaarste vrienden erbij. Maar soms 
wordt het me teveel. Dan grijpt alles me naar de keel en heb ik geen 
geduld meer. Dan denk ik niet meer na, moet het gewoon nu!’ Dat is 
anders als ze vertelt over haar gesprekken bij de Levenseindekliniek. 
Dan is ze rustig en rationeel. ‘Het voelt wel als een soort examen. 
Maar ik heb het gevoel dat ze me gaan helpen en dat geeft zoveel 
rust. Ze hadden het over eind dit jaar. Ik zou het liever over de 
jaarwisseling heen tillen.’ Haar verlangen naar euthanasie en haar vele 
zelfmoordpogingen hebben overduidelijk weinig met elkaar te maken. 
‘Ik wil graag dingen afronden. Ik heb al jaren een moeizaam contact 
met mijn vader, maar na het overlijden van mijn moeder zijn we elkaar 
echt kwijtgeraakt. We kunnen dat verdriet niet delen. Ik zou graag 
afscheid van hem kunnen nemen. En daar is wel wat tijd voor nodig.’ 

Ook wil ze haar laatste maanden gebruiken om nog meer aandacht te 
genereren voor euthanasie voor mensen met psychische problemen. ‘Ik 
heb een hekel aan taboe-onderwerpen. We moeten er juist over praten!’ 
Om die reden woont ze ook regelmatig een ‘Café Doodnormaal’ bij van 
nvve Jongeren en schrijft ze heel regelmatig op haar blog “Fulltime 
complicated”. ‘Ik heb werkelijk elke therapiesoort geprobeerd, maar 
niets helpt tegen mijn depressiviteit, tegen mijn Borderline. Alleen 
elektroshocks heb ik niet gekregen. Dat is te gevaarlijk, aangezien ik 
ook epilepsie heb. Mijn psycholoog staat ook achter mijn beslissing.  
De laatste keer dat ik een nieuwe therapie wilde volgen, kreeg ik 
te horen dat mijn situatie te complex was, dat ze me niet konden 
helpen. Wat moet je dan nog? Met mijn huisarts heb ik een heel goed 
contact. Hij neemt altijd uitgebreid de tijd voor me. Maar hij wil geen 
euthanasie toepassen. Ook niet bij mensen die bijvoorbeeld kanker 
hebben. Daarom heb ik aangeklopt bij de Levenseindekliniek.’
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Reikhalzend kijkt ze uit naar het moment dat ze daar een akkoord 
zullen geven. ‘Ik geloof in een God, maar niet in het christelijke idee 
van een hemel en een hel. De enige hel is die in mijn hoofd hier op 
aarde. En God is liefde. Dus hij zal ook willen dat ik uit mijn lijden word 
verlost. Ik geloof en voel dat mijn moeder over me waakt. Misschien is 
ze wel al een plekje aan het maken voor mij.’  •

‘ Ik heb een hekel aan taboe-
onderwerpen. We moeten er 
juist over praten!’ 
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Sulya heeft cerebrale parese door zuurstofgebrek tijdens 
haar geboorte. Ze is spastisch, zit in een elektrische stoel en 
krijgt hulp van Fokus, een organisatie waar mensen werken 

die assisteren bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (adl). ‘De 
medische wereld vindt dat er goed mee te leven is en artsen stellen 
ook dat mijn conditie niet slechter wordt. Maar het is keihard werken 
voor me om niet achteruit te gaan. Ik heb al dertien operaties achter de 
rug!’ Tijdens die operaties snijden ze iets los of verlengen ze een pees 
om Sulya’s pijn te verminderen. ‘Op mijn dertiende begon die pijn en 
begonnen de operaties. Mijn moeder zegt dat ik sindsdien een ander 
mens ben. Ik was gelukkig zonder dat ik daar een reden voor hoefde te 
zoeken. Nu moet ik actief op zoek naar manieren om me gelukkig te 
voelen.’ 

‘Ik heb ongeveer om de twee jaar een operatie gehad. En niet ter 
verbetering van mijn functioneren, alleen maar ter bestrijding van 
de pijn. Het voelt alsof ik me telkens weer moet overgeven aan een 
dobbelsteen: je weet nooit precies wat de uitkomst is.’ Sulya heeft 
het gevoel dat ze niet echt gehoor krijgt in de medische wereld als ze 
het over de regie over haar leven en dood heeft. ‘Ik werd veel te vroeg 
geboren, namelijk met 10,5 week. Ik ben als baby door de wetenschap 
gered, dan zou ik toch nu zelf moeten mogen beslissen wanneer het 
genoeg is? Ik alleen weet hoeveel pijn ik heb en hoe waardevol mijn 
leven nog is. Ik geniet van het leven, onderneem veel, maar ik denk 

Ze woont in een mooi appartement in het centrum 
van Haarlem. Haar moeder woont om de hoek. ‘Als 
ik thuis was blijven wonen, had onze relatie dat 
niet overleefd’, vertelt Sulya. ‘Dan hadden we té veel 
op elkaars lip gezeten.’ Maar hoewel Sulya (32) nu 
zelfstandig woont, is haar moeder essentieel voor 
haar welbevinden. ‘Zij is de enige die mij zo in mijn 
stoel kan zetten dat ik zo goed als pijnvrij ben.’ 
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ook vaak na over waar mijn grenzen liggen. Dat zijn dingen die voor 
mij heel goed naast elkaar kunnen bestaan. Als mijn moeder er niet 
meer zou zijn bijvoorbeeld, zou dat voor mij een reden zijn om ermee te 
willen kappen. En als ze me dan niet willen helpen, weet ik ook al hoe 
ik dat aan ga pakken. Ik rijd gewoon met mijn stoel het water in. Die is 
zo zwaar, die krijgen ze er nooit op tijd weer uit.’ 

Hoe en wanneer het zover zal zijn, weet Sulya niet. Maar ze is er 
redelijk van overtuigd dat haar geen natuurlijke dood gegund is. ‘Mijn 
organen zijn ontzettend sterk. Waarschijnlijk word ik wel negentig. 
Dat wil ik niet.’ Ze weet dat haar huisarts haar niet gaat helpen. ‘Ik ben 
erg tevreden met hem. Hij geeft me precies wat ik nodig heb. Maar 
vanwege zijn geloofsovertuiging wil hij geen euthanasie verlenen.’
Die keuze respecteert Sulya. Maar veel vertrouwen in andere artsen 
heeft ze niet. ‘Je bent zo afhankelijk van wie je treft. Ik durfde jarenlang 
überhaupt niet over euthanasie te beginnen, omdat ik bang was 
dat ze me zouden opsluiten of pillen zouden geven. Maar ik heb nu 
wel alle papieren van de nvve ingevuld.’ Daarin geeft Sulya heel 
gedetailleerd aan wanneer voor haar het leven niet meer hoeft: als ze 
niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan bijvoorbeeld. Ze gaat 
naar de bios, naar de breiclub die ze zelf heeft opgezet en ze bezoekt 
vergaderingen van nvve Jongeren in Amsterdam. Allemaal op eigen 
houtje. ‘Dat is voor mij een eis om het leven dragelijk te vinden. Ik vind 
het afschuwelijk om echt afhankelijk te zijn.’ Sinds kort weet ze ook dat 
ze een vorm van autisme heeft. Ze vermoedde dat al, maar die diagnose 
geeft haar rust en richting. ‘Als je weet waar je last van hebt, kun je 
er ook beter mee omgaan.’ Zo begrijpt Sulya nu beter waarom het zo 
zwaar voor haar is dat er telkens nieuwe mensen langskomen van 
Fokus. Ze heeft ze nodig, want ze leggen haar ’s avonds bijvoorbeeld in 
bed en zetten eten voor haar klaar. Maar ze merkt ook dat het psychisch 
steeds zwaarder gaat wegen, die afhankelijkheid van vreemden die 
telkens haar huis binnenkomen. 
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Met haar vrienden heeft Sulya het zelden over hoe ze tegen de dood 
aankijkt, over dat ze ernaar kan verlangen. ‘Ze vinden het een beetje 
eng dat ik het allemaal al zo heb uitgestippeld. Ze begrijpen het niet 
goed. Als je dood wil, moet je blijkbaar zielig in een hoekje gaan zitten. 
Daarom vind ik het fijn bij de jongeren van de nvve. Daar kun je het 
over de dood hebben, zonder dat er een oordeel wordt geveld.’ Sulya 
hoopt dat ze nu een tijd relatief pijnvrij blijft. Want nóg een operatie 
gaat ze misschien wel doen, maar ze ziet er ook huizenhoog tegenop. •

‘ Als je dood wil, moet je 
blijkbaar zielig in een  
hoekje gaan zitten.’ 
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