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Heftige discussie over aanpassen euthanasiewet

Wie bepaalt of gezonde
oudere mag sterven?
Als gezonde ouderen straks hulp
kunnen krijgen bij zelfdoding omdat
hun leven is voltooid, wie neemt dan het
ﬁnale besluit en op welke gronden?
Hanneke van Houwelingen
Francine Wildenborg
Rotterdam

Komt een vrouw bij de dokter, 70,
kerngezond, maar ze is ‘klaar’ met
het leven. Volgens de NVVE, de
Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde, zegt de dokter
dan nu: ‘u bent gewoon oud’ en
daarmee is de kous af. De alternatieven zijn dramatisch: uithongering of een dodelijke pil uit China
laten komen. Naar schatting zijn er
volgens de NVVE 2.500 Nederlanders die jaarlijks hiervoor kiezen.
Als het aan minister Edith
Schippers van Volksgezondheid
(VVD) ligt, komt daar snel verandering in. De bestaande euthanasiewet voorziet volgens haar niet in
een oplossing voor mensen die gezond zijn, maar echt niet meer verder willen. Daar denkt Paul Schnabel, die eerder dit jaar met een
commissie advies uitbracht aan de
minister, anders over: ,,In de wet
staat niet expliciet dat iemand medisch moet lijden. Artsen voeren
ook al euthanasie uit bij psychisch
lijden en dementie. Daar heb je
geen nieuwe regeling voor nodig.”

Weigeren
Bij voltooid leven weigeren artsen
dit, werpt de NVVE tegen. Zeventig mensen die met een euthanasieverklaring bij de dokter aanklopten, kregen nul op het rekest,
blijkt uit hun inventarisatie.
Maar wie beslist straks over leven of dood bij ‘voltooid leven’? De

minister legt een zware taak bij de
‘stervensbegeleider’. Dat zou een
verpleegkundige, psycholoog of
toch weer een arts kunnen zijn. ,,In
dat laatste geval: zijn artsen wel bereid om deze taak op zich te nemen, terwijl velen dit onder de
oude wet al niet wilden?” twijfelt
Robert Schurink van de NVVE.
Hoogleraar ‘kwaliteit van de
laatste levensfase’ aan het ErasmusMC Suzanne van de Vathorst,
betwijfelt of een arts betrokken
moet zijn bij hulp bij zelfdoding.
,,Het gaat hier niet om zieke mensen, maar om de wens van een
persoon, artsen zijn daar niet speciaal bekwaam in.”
Artsen hebben hun handen vol
aan de huidige euthanasiewetgeving, zegt hoogleraar ouderengeneeskunde aan het Radboudumc,
Raymond
Koopmans. ,,Waar ze
constant de afweging
moeten maken: is hier
nu sprake van ondraaglijk en uitzichtloos lijden? Dat is
emotioneel heel
belastend.”
KNMG-onderzoek naar
euthanasie onderstreept dit.
Vorig jaar gaf
90 procent van
de artsen aan

dat hun patiënten meer rekening
zouden moeten houden met de
belasting die zij ervaren; 60 procent werd ooit onder druk gezet
door patiënt en familie.
Verpleegkundigen en geestelijk
verzorgers die al meer met de doelgroep te maken hebben, kunnen
de beoordeling bij voltooid leven
op zich nemen, vindt de hoogleraar. ,,Maar”, haast hij zich te zeggen, ,,het is belangrijk dat deze
hulpverleners
straks het
onderscheid
kunnen

Zijn artsen bereid om
deze taak op zich te
nemen, terwijl velen
dit onder de oude wet
al niet wilden
—Robert Schurink (NVVE)

maken of het hier om een oudere
gaat met een voltooid leven óf om
een depressieve leeftijdsgenoot
voor wie nog allerlei behandelmethodes voorhanden zijn.”
Artsenkoepel KNMG wilde gisteren niet inhoudelijk reageren. Ze
is hoogst verbaasd over het voornemen van Schippers.

Richtlijn
Van huisarts Marianne Dees uit
Nijmegen – als SCEN-arts al zestien jaar betrokken bij euthanasie –
hoeft er geen nieuwe wet te komen. Een gezonde oudere met
een doodswens heeft vrijwel
altijd medische problemen,
stelt zij. ,,Ze zijn doof,
blind, slecht ter been of
hebben psychische problemen. Ik voer ook op
basis van een combinatie
van problemen euthanasie uit.”
Veel artsen durven dat
niet aan, zegt Dees. Maar
dat zou best kunnen veranderen. ,,Als je in de richtlijn voor artsen toevoegt dat
bij voltooid leven je een stervensbegeleider kunt raadplegen, kan het binnen de huidige wet.” Volgens Dees legt
aparte wetgeving beperkingen op: ,,Er komt een leeftijdsgrens, maar wanneer
ben je oud genoeg om klaar
te zijn met het leven?”
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huisarts Marianne
Dees hoeft een nieuwe wet
niet. FOTO MARNIX SCHMIDT

Felle reactie SP-top op plan zelfdoding is ‘walgelijk’
De felle reactie van SP-toppers op het kabinetsplan om
ouderen zelfdoding bij een voltooid leven toe te staan, wordt
ze niet in dank afgenomen.
Edwin van der Aa
Den Haag

In de Tweede Kamer en op sociale media is gisteren zeer afwijzend gereageerd op de uitspraken, die via Twitter de wereld in
kwamen.
,,De ouderenzorg is niet op
orde, veel ouderen zijn eenzaam
& dan wordt levensbeëindiging
makkelijker?’’ reageerde toekomstig Kamerlid Lilian Marijnissen
op het kabinetsvoorstel. ,,Is het
onethisch om de mogelijkheid
van hulp bij zelfdoding ‘voor ou-

deren’ te linken aan het afbraakbeleid van dit kabinet? Ik denk
het niet’’, schreef SP-Kamerlid
Renske Leijten.
De uitspraken kwamen de SP
op boze reacties te staan van andere partijen. ,,Walgelijk en
smakeloos’’, noemde VVD-Kamerlid Sjoerd Potters de koppeling die de socialisten hebben
gelegd tussen het kabinetsbeleid
en de wens van sommige ouderen om hun leven te beëindigen.
D66’er Vera Bergkamp oordeelde dat de Socialistische Partij ‘door de bodem van de integriteit’ is gezakt. Ze vroeg SPKamerlid Leijten gisteren in een
debat afstand te nemen van deze
lijn, maar die weigerde dat.
PvdA’er MarithVolp zei ‘op haar
tong te moeten bijten’ om niets

over de SP’ers te zeggen.
Ook online waren veel negatieve reacties te vinden. ,,Deze
opmerking is behoorlijk onder

Kan Twitter een
‘dislike’-knop
toevoegen? Vieze
smaak in mijn mond

Lilian Marijnissen heeft geen
spijt van haar tweet, zei ze gistermiddag bij de presentatie van
het SP-verkiezingsprogramma.
,,We moeten alle vragen op tafel kunnen leggen bij zo'n complex thema. Bijvoorbeeld wat het
betekent als hulp bij zelfdoding
voor eenzame ouderen een
gangbare optie wordt. Wat anderen zeggen over mijn tweet, laat
ik vooral aan hen.”

—Gerben Welling (PvdA)

Tot last zijn

de gordel. Lees ’m terug en denk
na”, schreef Roderik van Grieken
van het Nederlands Debat Instituut. PvdA’er Gerben Welling
meldde: ,,Kan Twitter een ‘dislike’-knop toevoegen? Vieze
smaak in mijn mond.”

SP-partijleider Emile Roemer
staat achter haar, liet hij meteen
weten. ,,Er zijn mensen die het
gevoel hebben dat ze de samenleving tot last zijn. We mogen
kanttekeningen bij dit plan
plaatsen, maar wel altijd op een
respectvolle manier.”

Sturgeon
dreigt met
een nieuw
referendum
LONDEN Voordat het Verenigd
Koninkrijk uit de EU stapt, moet
Schotland opnieuw voor onafhankelijkheid kunnen kiezen, vindt
SNP-leider Nicola Sturgeon. Komende week komt ze met een
wetsvoorstel.
Sturgeon ontvouwde haar plannen gisteren op het partijcongres
van de Scottish National Party. Met
haar scherpe uitspraken probeert ze
premier Theresa May onder druk te
zetten, zodat die de Schotse belangen in het oog houdt tijdens de
Brexit-onderhandelingen.
May liet eerder doorschemeren
dat immigratiebeperking de prioriteit heeft, waardoor het ondenkbaar lijkt dat de Britten na uittreding lid kunnen blijven van de interne markt.

Een en al
geblunder
rond terrorist
ROTTERDAM/LEIPZIG De meest
gezochte man van Duitsland pleegt
zelfmoord in zijn cel drie dagen na
zijn spraakmakende arrestatie. Verbijstering alom gisteren in Duitsland over hoe de Syrische terreurverdachte Jaber al-Bakr, die mogelijk veel informatie had kunnen geven over de organisatie van het terreurnetwerk IS, zich onder de neus
van bewakers van het leven kon beroven. Volgens Duitse media stapelden de autoriteiten blunder op
blunder: geen permanent toezicht,
niemand in zijn nabijheid sprak
Arabisch en dat hij een lamp kapotsloeg deed geen alarm afgaan.
Ook had zijn advocaat gewaarschuwd voor zelfmoord.

Controle
aan grenzen
EU blijft
tijdrovend
BRUSSEL Reizigers en de transportwereld moeten ook na midden
november rekening blijven houden
met tijdrovende controles aan de
Europese binnengrenzen.
Brussel wil die nog dit jaar beëindigen, maar een aantal lidstaten
dringt aan op verlenging. Duitsland,
Oostenrijk, Zweden en Denemarken vinden de migratiedruk zo
groot dat ze de 15 november aflopende controles nog niet kunnen
loslaten, aldus ministers van de vier
landen.
,,Kijk naar de realiteit. In Griekenland zitten 50.000 vluchtelingen.
Ook in de Balkanlanden zitten er
veel”, aldus de Oostenrijkse minister Sobotka. Eurocommissaris van
Binnenlandse Zaken Avramopoulos houdt nog een slag om de arm.

