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Iedereen kan een schriftelijke euthanasieverklaring
opstellen. Steeds meer ouderen doen dit met het oog
op dementie. Zij wensen bijvoorbeeld euthanasie op
het moment dat het functioneren zodanig verslechterd
is dat dat zij naar een verpleeghuis moeten verhuizen
of hun kinderen niet meer herkennen.
Als iemand een schriftelijke euthanasieverklaring
heeft opgesteld en hij of zij is door het vergevorderde
stadium van dementie niet meer in staat zelfstandig
beslissingen te nemen, kan de familie het euthanasie
verzoek van de patiënt bespreken met de arts.
In de praktijk blijkt dat artsen het heel moeilijk
vinden om een euthanasieverzoek bij dementie uit te
voeren, als het niet meer mogelijk is om hierover te
spreken met de persoon zelf. De patiënt bevindt zich
in een vergevorderd stadium van dementie. Uit eerder
onderzoek weten we dat het voor de arts essentieel is
om ‘betekenisvolle communicatie’ met de patiënt te
hebben op het moment van uitvoering. Dit is
essentieel voor het gevoel het juiste te doen met de
euthanasie.

Amsterdam UMC doet, tezamen met een andere
organisaties, onderzoek naar de dilemma’s waarmee
artsen worstelen als zij worden gevraagd euthanasie
uit te voeren. We zoeken antwoorden op onder andere
de volgende vragen:
• Waarom vinden artsen dit zo moeilijk?
• Wat heeft de arts nodig om tot zijn beslissing over
de uitvoering van de euthanasie te komen?
• Wat is de emotionele belasting van de uitvoering
van euthanasie op de arts en op familieleden?
• Welke wetten en verdragen zijn, naast de
euthanasiewet, nog meer belangrijk voor de arts
om in overweging te nemen, voordat hij overgaat
tot de uitvoering van euthanasie?
Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden,
interviewen we specialisten ouderengeneeskunde,
huisartsen, juridische- en ethische experts en artsen
werkzaam bij het Expertisecentrum Euthanasie
(voorheen De Levenseindekliniek).
Met dit onderzoek (het zgn. DALT project) willen wij
een praktische handreiking voor artsen ontwikkelen.
Artsen kunnen hieraan houvast hebben in het
zorgvuldig omgaan met euthanasieverzoeken op basis
van een schriftelijke wilsverklaring bij patiënten met
dementie.
Djura Coers (huisarts in opleiding & promovenda,
Amsterdam UMC)
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Praat u over zorg voor
de oude dag?
Uit onderzoek blijkt dat het voor alle ouderen goed is
om met naasten en de huisarts te praten over wensen
en doelen voor de latere en laatste levensjaren.
Zo is het belangrijk voor u, uw naasten en uw huisarts
om situaties te bespreken die u zou willen voorkomen
en wat uw verwachtingen zijn van de zorg in de
komende jaren. Uw huisarts kan uitleg geven over
wat voor zorg mogelijk is en wat mogelijke vragen
zijn die in de komende jaren op uw levenspad kunnen
komen:: waar wilt u (blijven) wonen, wie mag er voor
u beslissen als u dit zelf niet meer kunt, in welke
situatie wilt u wel of niet gereanimeerd worden als uw
hart er mee zou stoppen, enzovoort.
Omdat niemand weet hoe de toekomst er precies
uit ziet, is het belangrijk om u te realiseren dat niet
alle mogelijke vragen en situaties kunnen worden
besproken of voorkomen. Daarnaast is het natuurlijk
mogelijk dat uw voorkeuren veranderen.
Daarom raden we u aan om hierover regelmatig met
uw huisarts en naasten te spreken. Het is goed om
te weten dat voorkeuren die besproken zijn, en soms
zijn vastgelegd in een wilsverklaring, vooral helpen
bij het maken van goede beslissingen in de toekomst.
Wilsverklaringen zijn echter geen contracten.

Op het moment dat beslissingen echt moeten worden
gemaakt zullen dokters, zoveel mogelijk samen met u
en uw naasten, een afweging maken zodat de zorg zo
goed mogelijk past bij uw situatie.
Door te praten over uw ideeën, wensen en doelen
zorgt u er voor dat de zorg die u ooit mogelijk gaat
krijgen zo goed als mogelijk bij u past.
Wilt u zich voorbereiden op het gesprek met uw huisarts?
Als u zich wilt voorbereiden op het gesprek met uw
arts, kunt u zichzelf van tevoren een aantal vragen
stellen. Er zijn verschillende websites met
betrouwbare informatie die u kunnen helpen na te
denken over uw zorg- en behandelwensen.
Bezoek www.upinnederland.nl (kijk bij UP!
Talkshow 11 november in agenda archief) voor een
overzicht.
Jolien Glaudemans (huisarts en promovenda
Amsterdam UMC) en Annicka van der Plas
(postdoctoraal onderzoeker Amsterdam UMC)

Wilt u meer lezen over deze thema’s? Kijk dan op:
• w ww.thuisarts.nl en zoek op het thema:
levenseinde
• w ww.patientenfederatie.nl en zoek op het thema:
wilsverklaring
• w ww.rijksoverheid.nl en zoek op het thema:
levenseinde en euthanasie

Popkoor Lust for Life, foto: Marlise Steeman

Euthanasie bij
dementie; hoe ervaart
een dokter dat?

Leven en dood, in gesprek met je dokter
UP! Talkshow, foto: Marlise Steeman

Vanavond vertelt Cees Hertogh, hoogleraar ouderengeneeskunde en ethiek van de zorg,
meer over de rol van de arts bij euthanasie. Over wat het voor hen betekent om het leven van
een ander te beëindigen en hoe de druk op hen om euthanasie toe te passen steeds verder
toeneemt. Bij Amsterdam UMC lopen tal van onderzoeken, op allerlei gebieden.
Het onderzoeksprogramma Aging & Later Life heeft als doel om mensen te helpen bij het
ouder worden en om bij te dragen aan een goede laatste levensfase. Hieronder leest u over
enkele onderzoeken die ook met het thema van vanavond te maken hebben.

Talkshow #15

Onze tips

Welkom bij de UP! talkshow Leven en dood. In gesprek met je dokter.
We hebben het vanavond over het belang van goed contact met je
(huis)arts. Over onze dood willen we meer en meer iets te zeggen
hebben. We gaan ons ‘recht’ halen bij de dokter (huisarts of
ouderenarts), maar die heeft ook een geweten en een agenda.
UP! bekijkt vanuit verschillend perspectief hoe dokter en patiënt
de actieve levensbeëindiging bespreken.
Presentatie: Hadassah de Boer
Opening met initiatiefnemer van UP!: Alet Klarenbeek

onze gasten van vanavond

Er is momenteel veel te doen
rondom de regie rond het
levenseinde. Het is te veel om
op te noemen, maar we geven
toch graag een paar tips:

Chazia Mourali schreef Het einde voor beginners, over
de laatste jaren van het leven van haar terminaal zieke
moeder. Het eerste deel van het boek gaat over hoe
dat proces verliep. Het tweede deel over hoe het had
moeten verlopen.
Mourali maakt duidelijk dat gerichte aandacht voor
het algehele welzijn van patiënten - met name bij
ouderen - en het betrekken van naaste familie het
lijden in de laatste levensfase kunnen verminderen.
Open communicatie en oprecht meeleven zijn
buitengewoon waardevol en vergroten de waardigheid
en keuzevrijheid van patiënten.
Meer info over het boek op www.unieboekspectrum.nl
(zoek op Het einde voor beginners)

Warner Prevoo is behalve radioloog ook longkanker
patiënt: “Aangeleerde empathie staat een goed contact
met patiënten in de weg. We zijn teveel gefocust op de
technische behandelaspecten van ziekte en vergeten
de patiënt.” Door wat hem nu zelf overkomt is zijn blik
op het functioneren van artsen voorgoed veranderd.
“Je weet niet dat jij alweer de tiende patiënt bent die
dag. Dat de dokter tijdsdruk voelt, want hij loopt een
half uur achter. Dus de aandacht die je krijgt, is niet
de aandacht die je nodig hebt.” Warner Prevoo schreef
er een indringend en heel persoonlijk boek over: Echte
dokters huilen ook. Meer info op www.amboanthos.nl
(zoek op Echte dokters huilen ook)
Tot onze spijt laat Warner’s gezondheid het momen
teel niet toe dat hij vanavond aanwezig kan zijn.

Professor ouderengeneeskunde Cees Hertogh opent met
een hartenkreet: “It takes two to tango. Praat met je
arts. Euthanasie is geen zelfgekozen dood, maar ster
ven op verzoek en met de hulp van een ander, een arts
zo bepaalt de wet. Maar die ander heeft ook zijn eigen
afwegingen en ervaart ook morele pijn bij deze moei
lijkste vorm van stervenshulp. Dialoog en gezamenlijk
beslissen zijn daarom essentieel. Uit het onderzoeks
programma Aging & Later Life vanuit Amsterdam UMC
blijkt evenwel, dat artsen toenemend druk ervaren om
euthanasie uit te voeren. En wie druk ervaart zet zich
schrap en wordt mogelijk meer terughoudend in het
inwilligen van euthanasieverzoeken.”
www.unovumc.nl

De muzikale noot is vanavond van Seniorenpopkoor
Lust for Life.
www.popkoorlustforlife.nl

Joost Zaat is huisarts en columnist van de Volkskrant:
“Euthanasie legt een fors beslag op ons huisartsen.
Als je het als arts en patiënt niet goed geregeld hebt
met elkaar, krijg je gelazer en soms zelfs ruzie. Dat
zijn niet de omstandigheden waarin je zoiets zwaars
als het beëindigen van iemands leven wil doen. De
dokter heeft ook tijd nodig. Patiënten realiseren zich
dat soms te weinig. Zorg dat je erover praat met ons,
op tijd en in alle rust.”
Zijn boek De praktijk van een huisarts met zijn
gebundelde Volkskrant columns is net uit.

Volg Joost op twitter @joostzaat

Nog eens terugkijken? De UP! talkshow wordt
integraal opgenomen en is terug te zien op Youtube
kanalen van UP! (zie link www.upinnederland.nl)
en De Rode Hoed (www.rodehoed.nl).
Volg UP! ook via Facebook, Twitter en Instagram
en schrijf je in voor onze nieuwsbrief voor het
laatste nieuws.

Hanneke Groenteman sluit af met een column.
www.hannekegroenteman.nl

Documentaire Dood op verzoek
De documentaire Dood op verzoek uit
1994 is een ontroerende, authentieke
documentaire over euthanasie.
De film wordt beschouwd als één
van de belangrijkste aanjagers van
het euthanasiedebat in binnen- en
buitenland.
www.2doc.nl (zoek op Dood op verzoek)
Campagne Humanistisch Verbond
Het Humanistisch Verbond deed
onderzoek naar aanleiding van haar
recente campagne Vrij om over je eigen
dood te beslissen onderzoek naar de
vermelding van euthanasie op de
websites van huisartsen. Het overgrote
deel van de huisartsenpraktijken in
Nederland besteedt online geen aandacht
aan euthanasie en het levenseinde,
terwijl dit juist de drempel tot een
gesprek kan verlagen. Lees over het
onderzoek en de campagne, o.a. met
Parkinson patiënt en journalist
Henk Blanken op
www.humanistischverbond.nl
UP! sprak bij gelegenheid huisartsen
en artsen ouderengeneeskunde. Zij
herkennen het geschetste beeld.

Over UP!
We worden – met een beetje geluk – allemaal ouder. Elke dag
weer. Bij UP! maken we bespreekbaar wat vaak verzwegen
wordt. UP! gelooft in persoonlijke groei tot de laatste snik. Blijf
bewegen, blijf groeien, blijf je verbazen. Tot het stopt.
www.upinnderland.nl

Verwacht
In je Uppie in de OBA
In je Uppie is een ontspannen themagesprek met leeftijds
genoten, waarbij we het hebben over belangrijke onderwerpen
die ertoe doen als je ouder wordt. Centraal staan thema’s die
normaal gesproken niet zo vaak aan de orde komen, zoals spijt,
afscheid of familie. Het zijn geen ‘zware’ gesprekken, we
hebben het er gewoon eens over. Een luisterend oor aan tafel
biedt herkenning, inspiratie en steun, zo merken wij. Dus kom
gerust eens langs. Wij zorgen voor koffie en iets lekkers.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Vanaf 7 februari kan je aanschuiven in diverse OBA vestigingen.
Kijk op www.upinnederland.nl voor de data en locaties.

Verwacht bij De Nieuwe Liefde: De zachte Krachten
Zondag 24 november om 20:00 uur
De Zachte Krachten - 150 jaar Henriette Roland Holst
Een eerbetoon aan Tante Jet, grootste dichteres en politica van
de eerste helft van de vorige eeuw.
‘De zachte krachten zullen zeker winnen’. Henriette Roland
Holst, Nederlandse dichteres en socialiste die leefde van 1869
tot 1952, wist het al – poëzie overwint alles. Ter ere van haar
150e geboortejaar organiseert Stichting Feest der Poëzie in het
najaar 2019 verschillende avonden rondom haar leven en werk,
zo ook deze Amsterdamse editie in De Nieuwe Liefde. Er wordt
voorgedragen uit haar werk, er worden liederen op teksten van
Roland Holst uitgevoerd en ook de speciale uitgave “De zachte
krachten zullen zeker winnen” krijgt aandacht.
www.denieuweliefde.com

