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Woord vooraf

De Guido de Brès-Stichting organiseerde op 15 december 2001 in
samenwerking met de Nederlandse Patiënten Vereniging een confe-
rentie over ‘De kerkelijke ambtsdrager als ziekentrooster’. Van di-
verse zijden is gevraagd de lezingen in druk uit te geven. Lettend op
de indringende thematiek die centraal stond op de conferentie, en in
de toekomst zeker de aandacht zal blijven vragen, is besloten de
lezingen, een verslag van de forumdiscussie, alsmede een politieke
uitleiding als Commentaar nr. 30 uit te geven. De publicatie valt vrij-
wel samen met het van kracht worden van de Wet toetsing levens-
beëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, die op 1 april 2002 in
werking is getreden.

Eén van de conclusies van de conferentie was de krachten te bun-
delen en met elkaar vorm en inhoud te geven aan kwalitatieve palli-
atieve zorg. Het zou betreurenswaardig zijn, wanneer later zou
moeten worden vastgesteld dat we nalatig zijn geweest om goede
mogelijkheden te benutten.

Een woord van dank geldt de auteurs. Een bijzonder woord van
dank geldt drs. S. Stoop, die op ons verzoek een politieke uitleiding
schreef. Voor gegevens over de auteurs verwijs ik naar de lijst met
personalia. De eindredactie van deze uitgave werd verzorgd door
drs. J.W. van Berkum,  medewerker van de Guido de Brès-Stichting.

De SGP heeft zich in de Kamers steeds gekweten van haar taak,
ook als het om palliatieve zorg gaat. Wanneer er na het lezen van
het Commentaar vragen zijn, schroomt u dan niet contact met ons
op te nemen.

We spreken de wens uit dat deze uitgave mag bijdragen aan verde-
re bezinning op en gestalte geven aan een thematiek die uiteindelijk
ieder mens aangaat. Het zou verblijdend zijn wanneer palliatieve
zorg structureel van de grond komt, zodat de vraag naar euthanasie
in de samenleving afneemt.

Drs. J. Mulder
Directeur Guido de Brès-Stichting
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1. Inleiding

Dr. W. Fieret

Het onderwerp van de conferentie stelt ons voor vragen van ziekte,
sterven en dood.

In Jesaja 38 kunnen we de geschiedenis lezen van de ziekte van
koning Hizkia. In dat hoofdstuk gaat het niet alleen over ziekte en
dood, maar ook over herstel. Het is een bekende geschiedenis. Ko-
ning Hizkia, één van de meest godvruchtige koningen van het 2-
stammenrijk, is ernstig ziek. In vers 21 lezen we dat het om een ge-
zwel gaat. De profeet Jesaja brengt de boodschap dat deze ziekte
zal leiden tot de dood. “Geef bevel aan uw huis.” Met andere woor-
den: maak u gereed, bereid u voor, zorg er voor dat de verdeling
van de goederen en bezittingen geregeld is en kijk na of het testa-
ment in orde is. Na de mededeling “Geef bevel aan uw huis” komt er
een dubbele aankondiging van het naderend levenseinde. De eerste
is: “Gij zult sterven.” Deze duidelijke boodschap wordt gevolgd door:
“en niet leven.”

De zieke Hizkia behoeft niet te twijfelen. De gezant van de Heere
spreekt duidelijke taal. De koning heeft nog maar kort te leven. Wat
een in- en aangrijpende boodschap! De boodschap vervult Hizkia
met grote droefheid en smart. Hij keert zich om naar de wand, hij
bidt vurig tot de Heere en hij weent “gans zeer”. Je vraagt je af of de
koning niet uitzag naar de volmaakte vreugde, naar de zondeloos-
heid in de hemel en naar het ogenblik om eeuwig God groot te ma-
ken? De 17e-eeuwse Engelse theoloog Watson schrijft in zijn Hoofd-
som der geloofsleer over de dood van de gelovigen dat ze worden
bevrijd van zorg, vrees, lijden, arbeid, verzoeking en verdriet. “Zie
hier hetgeen een ware gelovige gewillig kan maken om te sterven.
Er is geen reden om te wenen wanneer men uit dit tranendal gaat.
Gelovigen verkeren in een vreemd land.”1 Van Hizkia lezen we: “Hij
weende gans zeer.”

                                                
1 Th. Watson, De hoofdsom van de geloofsleer, Barneveld, 2000, p. 389.
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Was Hizkia niet op zijn plaats? Was het geloof niet in beoefening?
Was hij verdrietig, omdat hij nog geen zoon had die hem zou opvol-
gen? Tijdens dit inleidend woord willen we daar niet al te diep op in
gaan. We willen luisteren naar wat de Bijbel over Hizkia zegt, nadat
Jesaja heeft verteld dat God zijn gebed had gehoord en dat Hij zijn
tranen had gezien. De profeet zegt namens de Heere: “Zie, Ik zal
vijftien jaar tot uw dagen toedoen.” Wat zegt Hizkia daarna? “Gij
hebt mij gezond gemaakt en genezen.” Hij gaf God ondubbelzinnig
de eer. “Gij hebt al mijn zonden achter Uw rug geworpen.” De kant-
tekeningen in de Statenvertaling zeggen hiervan: De zonden, door
welke ik deze krankheid verdiend heb. Ik zal U loven. Hizkia betoon-
de zijn dankbaarheid jegens God.

Deze zaken zeggen iets over de tijdsbesteding van Hizkia. Hij weet
zich schepsel met een zinvol leven in de ware zin des woords, in
opdracht van de Schepper. H. Bavinck bracht op aansprekende wij-
ze in zijn  boek Magnalia Deï iets onder woorden betreffende de
bestemming en taak van de mens. “De eindbestemming van de
mens lag in de eeuwige zaligheid, in de verheerlijking van God, in de
hemel en niet op de aarde. Maar om tot het einddoel te geraken,
moet hij eerst op aarde zijn roeping vervullen. Om tot Gods rust in te
gaan, moet hij eerst Gods werk vervullen en volbrengen. De weg
naar de hemel lag door en over de aarde heen.”2

Ik denk dat we zo de geschiedenis van Hizkia moeten en mogen
lezen, namelijk vanuit het perspectief van de bestemming van de
mens. Dan zien we tevens de zin van het lijden, het uitgedreven
worden tot de Heere, om zo te komen tot de verheerlijking van Zijn
heilige Naam in Christus Jezus.

Deze gedachten laten niet onverlet dat de dood zeer ingrijpend is.
Het is de bezoldiging der zonde. We lezen dat in het begin van de
Bijbel: “Ten dage als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven.” De
dood is het gevolg van de zondeval. Dan weten we ook dat er twee-
erlei bestemming is van de mens na de dood. De buitenste duister-
nis of de eeuwige heerlijkheid. Dat de Heere ons genade geve of het
geloof versterken om welgetroost dit leven te mogen verlaten.

                                                
2 H. Bavinck, Magnalia Deï. Kampen 1931, 2e druk; p. 200.
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2. Euthanasie

Drs. A.A. Teeuw

2.1 Inleiding
Op een avond wordt een medewerker van het Consultatiepunt van
de Nederlandse Patiënten Vereniging gebeld door een vrouw van 40
jaar. Haar man ligt sinds enkele weken in coma in een Academisch
Ziekenhuis. Ze was die middag op bezoek geweest en de zaalarts
had tegen haar gezegd: ‘Mevrouw, we hebben besloten uw man,
wanneer hij een hartstilstand krijgt, niet meer te reanimeren’. De
vrouw was totaal verbluft. In paniek belt ze de NPV met de opmer-
king: ‘Ze willen euthanasie op mijn man toepassen’.

In het verpleeghuis waar ik werk, een reformatorisch verpleeghuis,
wordt euthanasie radicaal afgewezen. Toch sprak een familielid van
een bewoner deze woorden onlangs nog uit. Haar vader was ernstig
ziek en verzwakt. Hij at en dronk nauwelijks. De dochter maakte zich
zorgen en vroeg of vader een infuus kon krijgen. Ik heb haar uitge-
legd dat een infuus het stervensproces van haar vader zou verzwa-
ren. Met tegenzin aanvaarde ze deze uitleg. Tegen haar zus vertel-
de deze vrouw: ‘Ik wist niet dat ze in Salem aan passieve euthana-
sie deden’.

Deze voorbeelden illustreren dat het woord euthanasie soms te ge-
makkelijk in de mond wordt genomen. In de bovengenoemde voor-
beelden is geen sprake van euthanasie. Door het woord te noemen,
wordt de communicatie tussen arts en patiënt soms onnodig be-
moeilijkt en schaadt het de openheid van de discussie. De moeilijke
problemen – want dat zijn het – worden door het woord euthanasie
vertroebeld. En laten we eerlijk zijn: bovengenoemde situaties zijn
niet eenvoudig. Maar daarom is er nog geen sprake van euthanasie!
Laten we dus uiterst zorgvuldig omgaan met dit begrip en het op de
juiste wijze gebruiken.

2.2 Definitie
Euthanasie staat voor (1) levensbeëindigend handelen (2) op uit-
drukkelijk verzoek van de patiënt (3) door een arts. Deze drie ele-
menten moeten aanwezig zijn, wil er sprake zijn van euthanasie. De
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patiënt moet er dus zelf om vragen! In de praktijk kan een patiënt dat
soms niet meer. De comateuze patiënt, de ernstig demente patiënt
en de ernstig gehandicapte pasgeborenen zijn niet in staat om een
verzoek te doen. In die gevallen komt de familie met het verzoek om
levensbeëindiging. We noemen dit levensbeëindigend handelen
zonder verzoek. Dit in tegenstelling tot levensbeëindigend handelen
wel op verzoek (euthanasie).

2.3 Gerichtheid op de dood
Het grootste bezwaar tegen euthanasie wordt niet bepaald door het
wel of niet aanwezig zijn van een verzoek van de patiënt zelf. Ik zeg
niet dat dit laatste onbelangrijk is. Voor de bescherming van kwets-
bare patiënten is het uiterst belangrijk. Dat geldt ook voor de juridi-
sche beoordeling. Maar het grootste bezwaar tegen euthanasie
heeft te maken met de gerichtheid op de dood. Daar gaat het bij
euthanasie en levensbeëindigend handelen (zonder verzoek) om:
het bewerken of bevorderen van de dood.

De wijze waarop de arts de dood wil bewerken is in wezen van on-
dergeschikt belang. Dat kan door het toedienen van een dodelijk
middel (een euthanaticum), alsook door het verwijderen van een
neussonde, zoals jaren geleden bij mevrouw Stinissen. De doelstel-
ling van de behandeling is in beide gevallen duidelijk: de patiënt
moet sterven.

Dat bepaalt het principiële verschil tussen goede palliatieve zorg en
euthanasie. In beide situaties zal een patiënt overlijden, maar bij
palliatieve zorg is de arts gericht op het verlichten van lijden; bij eu-
thanasie is de arts gericht op de dood. Beide kunnen zeer dicht bij
elkaar liggen en zijn toch principieel verschillend.

In het boekje Op de grens van leven en dood3 wordt daarom duide-
lijk aangegeven dat altijd gevraagd moet worden naar het eigenlijke
doel van de behandeling. Wat wil de arts bereiken? Wat is de be-
doeling van de behandeling?

                                                
3 H.G. Molenaar-Geurtsen e.a., Op de grens van leven en dood. Over euthanasie en ander
levensbeëindigend handelen, Houten, 2000.
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Niet ieder doel heiligt de middelen. Soms is het middel zwaarder dan
de kwaal. De bijwerkingen van de behandeling kunnen soms nadeli-
ger werken dan het doel dat voor ogen staat. We noemen een der-
gelijke behandeling disproportioneel. De voor- en nadelen van een
behandeling moeten met elkaar in een redelijke verhouding staan.

2.4 Leven en welzijn
Welk doel dient de arts altijd na te streven? In mijn boekje Vertrou-
wen in de dokter heb ik een tweetal kernwoorden gebruikt, namelijk
leven en welzijn. Iedere behandeling dient gericht te zijn op het le-
ven. Verder dient iedere behandeling gericht te zijn op het welzijn.
Er is globaal bezien niet veel discussie over de vraag wat leven is.
Hooguit bij patiënten die aan de apparatuur liggen speelt soms de
vraag of de patiënt inmiddels hersendood is. Maar in het algemeen
geeft dit kernwoord weinig problemen. Welzijn is daarentegen een
veel moeilijker woord. Toch moeten we het handhaven, want daar-
toe heeft God Zijn geboden gegeven. ‘Onderhoudt Mijn geboden,
opdat het u welga’. Bij iedere behandeling dient het dus om leven en
welzijn te gaan.

Soms ligt het in de praktijk uiterst moeilijk. Ik denk aan een jonge
vrouw met een gezwel in de luchtpijp. Het was in het ziekenhuis niet
gelukt om een buisje in de luchtpijp te plaatsen om verstikking te
voorkomen. Dit betekende dat de vrouw zou overlijden als gevolg
van het dichtdrukken van de luchtpijp. Aangrijpend! Toen deze
vrouw in het verpleeghuis werd opgenomen, is dat uitvoerig met
haar besproken. Alles zou gedaan worden om verstikking te voor-
komen. En gelukkig zijn er middelen om dat te voorkomen! Op het
moment dat ze ernstig benauwd werd, heb ik haar een middel inge-
spoten, waarbij ze direct in een diepe slaap (narcose) viel. De
ademhaling werd weer rustiger. Haar kleur herstelde weer enigszins.
En na een dag in slaaptoestand te hebben doorgebracht, is ze rustig
overleden. Het toegediende medicijn heeft op geen enkele wijze het
levenseinde bevorderd. Het middel is toegediend om verstikking te
voorkomen. En ook al was duidelijk dat de patiënte zou gaan overlij-
den, ook bij deze behandeling ging het om leven en welzijn. Bij eu-
thanasie gaat het daarentegen om de dood.
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3. Palliatieve zorg

Drs. A.J. den Hartog

3.1 Inleiding
De palliatieve zorg in Nederland mag zich verheugen in toenemende
positieve belangstelling. Kort geleden erkende minister Borst open-
lijk dat goede palliatieve zorg wellicht de vraag naar euthanasie kan
verminderen. Helaas blijft zij vasthouden aan haar standpunt dat
euthanasie ook een afsluiting kan vormen. Vanuit academische
centra wordt onderzoek gedaan naar palliatieve zorg en ook ligt bij
de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het rapport van
de door haar benoemde Projectgroep Integratie Hospicezorg met
voorstellen voor de organisatie en financiering van de palliatieve
zorg in Nederland.

Ik wil met u nadenken over:
•  wat palliatieve zorg inhoudt en of wij daar achter kunnen staan;
•  wat het geven van palliatieve zorg van zorginstellingen vraagt;
•  hoe ‘onze’ gezindte en ‘onze’ zorginstellingen op deze ontwikke-

lingen kunnen inspelen.

Ik ben zelf werkzaam bij een stichting die tevredenheidsonderzoek
doet in verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg vanuit
bewoners perspectief / zorgontvangersperspectief, daarom zult u het
mij niet kwalijk nemen dat ik het onderwerp voornamelijk vanuit cli-
enten/patiënten-perspectief benader.

3.2 Wat is palliatieve zorg?
Ik sluit graag aan bij twee definities van de Wereld Gezondheidsor-
ganisatie (WHO):
•  “Palliatieve zorg is de actieve, totale zorg voor zorgvragers in de

laatste fase van hun leven waarin de ongeneeslijke ziekte waar-
aan zij lijden niet meer reageert op curatieve behandeling en
waarin de bestrijding van pijn en andere symptomen alsook het
omgaan met sociale, psychologische en spirituele problemen
voorop moet staan.” (World Health Organisation)

•  “Palliatieve zorg is de totale zorg (lichamelijk, emotioneel, spiri-
tueel, sociaal) voor patiënten die ongeneeslijk ziek zijn en dege-
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nen die hen direct omringen. Het doel van de zorg is het berei-
ken van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor de pati-
ent en diens familie”.

Zo zijn er méér omschrijvingen te geven, maar deze internationaal
erkende definities geven voldoende aanknopingspunten om ons een
beeld te vormen van wat palliatieve zorg en behandeling inhouden.

Enkele elementen uit deze definities wil ik accentueren:
•  De definitie spreekt van palliatieve zorg als is geconstateerd dat

(menselijkerwijs gesproken) geen genezing meer mogelijk is. Of
zoals de definitie het zegt: als de ongeneeslijke ziekte waaraan
zij lijden niet meer reageert op curatieve behandeling.   

•  Beide definities spreken van totale zorg: dus de lichamelijke zorg
en behandeling, de psychosociale begeleiding, de spirituele zorg
(wat wij zouden noemen: de geestelijke verzorging of pastorale
begeleiding) èn de zorg voor de familie.

•  De lichamelijke zorg en behandeling zijn erop gericht de laatste
levensfase zo goed mogelijk te laten verlopen. Nu geen gene-
zing meer mogelijk is, richt alle aandacht zich op het bestrijden
van ziektesymptomen, het voorkomen van doorliggen, het be-
strijden van pijn en benauwdheid, enz. Kortom: zorg en behan-
deling die zijn gericht op welbevinden van de zorgvrager. Het wil
niet zozeer “dagen aan het leven toevoegen” als wel: “leven aan
de dagen”. Of zoals de definitie het zegt: palliatieve zorg is ge-
richt op een zo hoog mogelijke ‘kwaliteit van leven’.

•  Hiernaast is er ook serieuze aandacht voor de psychosociale
begeleiding van de zorgvrager: Wat houdt u bezig? Wat is op dit
moment uw probleem? Wilt u soms nog afscheid nemen van
mensen?

•  Er is aandacht voor wat de definitie noemt: de spirituele aspec-
ten van de laatste levensfase. wij zouden zeggen: de geeste-
lijk/pastorale aspecten.

•  Palliatieve zorg strekt zich ook uit tot de familieleden van de pa-
tiënt. Zij maken ook een heel rouwproces door  in de periode dat
de zorgvrager wordt verzorgd (anticiperend rouwen).  Soms ge-
ven ze zelf veel zorg. Vaak wordt het door hen bijzonder ge-
waardeerd als er ook aandacht is voor hen: Hoe gaat het met je?
Kun je het nog aan? Waar nodig wordt hen begeleiding geboden
tijdens het ziekbed van het familielid. Palliatieve zorg omvat bin-
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nen deze definitie ook rouwbegeleiding na het overlijden van de
patiënt.

•  In de palliatieve zorg wordt vaak gezegd: de patiënt moet de
regie van de zorg hebben: de patiënt moet (na goed te zijn ge-
informeerd) zelf kunnen aangeven welke zorg of behandeling hij
of zij wil hebben. Voor zover de zorgvrager dat kan en wil, is dit
een prima uitgangspunt. In de palliatieve zorg is de centrale
vraag aan de zorgvrager: wat kan ik nu voor u doen?

3.3 Hoe verhoudt zich palliatieve zorg met bijbelse noties?
Ik denk dat het heel goed mogelijk is een bijbelse invulling te geven
aan bovengenoemde definities van palliatieve zorg.

Vanuit het bijbelse gebod tot naastenliefde en vanuit een bijbels
mensbeeld zullen we niet anders dan ‘totale zorg’ (zorg voor héél de
mens) willen geven: zorg voor het lichamelijke, psychische en
geestelijke aspect van het mens zijn. Wij willen deze mens zien in
relaties met anderen. Schetst het scheppingsverhaal ons niet de
mens in zijn relatie tot God, tot de medemens, tot de natuur en tot
zichzelf?

Als menselijkerwijs gesproken geen genezing meer mag worden
verwacht, dan is het ook vanuit deze bijbelse noties onze opdracht
de patiënt optimale zorg en behandeling te geven. Die zorg en be-
handeling zijn gericht op het zo veel mogelijk wegnemen van pijn,
benauwdheid en andere symptomen van de ziekte.

Ook psychosociale begeleiding mag een plaats hebben in de pallia-
tieve terminale zorg. Tekenend is in dit verband de wijze waarop de
profeet Jesaja zijn boodschap aan koning Hizkia verwoordt: “geef
bevel aan uw huis”.

De spirituele zorg zal door ons worden ingevuld als geestelijke be-
geleiding of pastorale zorg. De ziekentroost achter in ons psalm-
boekje kan hierbij goede diensten bewijzen. Hier ligt niet alleen een
taak voor de ambtsdragers die op bezoek komen, maar ook voor de
verpleegkundigen en verzorgenden bij de patiënt: Wat kan ik voor u
doen? Mag ik luisteren naar wat u vertellen wilt over wat God in uw
leven heeft gedaan? Of wil ik voor u uit de Bijbel lezen? Zal ik met u
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bidden in de nood van uw leven? Of moet er goede gelegenheid
worden geboden voor gesprekken met de eigen dominee, de wij-
kouderling of de geestelijk verzorger van de instelling?

De spontane, vaak informele aandacht van de zorgverleners voor de
familie wordt binnen de palliatieve zorg als structureel onderdeel van
de zorgverlening benoemd. Werkers in de palliatieve zorg weten
zich ook ‘de hoeders’ van de familieleden van de terminale patiënt.
En terecht: we kunnen allemaal wel aanvoelen hoe zwaar het is voor
de zorgvrager als hij ziet dat de hem omringende familie de situatie
lichamelijk of emotioneel niet of nauwelijks aankan. Steun aan de
familieleden is dus een wezenlijk element van de palliatieve zorg.

Ook de zorg en aandacht voor de familie rond het overlijden van de
zorgvrager en direct daarna zijn erg belangrijk. Een evaluatie- en
afscheidsgesprek met de nabestaanden een paar weken na het
overlijden van de zorgvrager worden veelal erg gewaardeerd. Na
een periode, waarin zorgverleners en familieleden soms zeer inten-
sief met elkaar hebben samengewerkt, is het belangrijk tijd te nemen
om samen terug te kijken op de verleende zorg en afscheid te ne-
men. Ook de simpele uitnodiging: “Kom nog eens langs”, kan veel
goed doen.

Als de familie grote moeite heeft het overlijden te verwerken, kan de
instelling rouwbegeleiding aanbieden of zorgvuldig verwijzen naar
instanties die deze begeleiding kunnen bieden.

“De patiënt heeft de regie”. Alhoewel u misschien wat onwennig te-
gen deze ‘wereldse’ term aankijkt: wie anders dan de patiënt zèlf
kan en mag aangeven wat hij of zij nog wil en kan en aankan? De
ene mens die gaat sterven, wil zoveel pijnstilling dat hij nagenoeg
pijnvrij is. De ander zegt best wat pijn te kunnen verdragen en wil
met minder toe. Wie zal hen dat recht betwisten?

Ik denk ook aan die man, wiens ziekte ongeneeslijk was. Wel waren
hem nog chemokuren aangeboden; die zouden levensverlengend
zijn. Maar hij werd er zó ziek van. Halverwege een kuur bracht hij
het niet meer op en wilde geen nieuwe infusen meer met dit medi-
cijn. Hoe hartverscheurend ook: wie zou de patiënt het recht op het
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nemen van deze beslissing willen betwisten? Laat de zorgvrager zélf
aangeven of hij nog een nieuwe chemokuur aankan, of dat hij is
‘uitgestreden’.

3.4 Wat vraagt palliatieve zorg van zorginstellingen?
Palliatieve zorg geven, vraagt véél van een zorginstelling. In de re-
gel bestaat er intensieve samenwerking tussen instellingen. De
meeste zorginstellingen hebben immers niet alle specifieke deskun-
digheid in huis die nodig is om in alle gevallen de benodigde zorg en
behandeling te kunnen bieden. Ik denk hierbij aan intensieve pijnbe-
strijding, aan bestrijden van benauwdheid, aan het omgaan met
sondes en infusen.

Als regel streven instellingen er naar hun zorgverlening zo goed
mogelijk te beschrijven in protocollen. Daardoor is voor alle mede-
werkers duidelijk, hoe de zorg dient te verlopen. Ook voor de sa-
menwerking met andere instellingen zijn deze belangrijk: binnen een
samenwerkingsverband mogen er geen misverstanden zijn over de
zorg en de behandeling.

Palliatieve zorg vraagt van de individuele medewerker een specifie-
ke beroepshouding die wordt gekenmerkt door de hierboven al ge-
noemde vraag: Wat kan ik nu voor u doen? Niet de gewoonten of
werkwijzen van de instelling bepalen wat er gebeurt, maar getracht
wordt de patiënt ‘de regie’ te geven (voor zover en voor zolang deze
daartoe in staat is). Dit kan soms betekenen dat de patiënt op ande-
re momenten dan gebruikelijk vraagt om te worden verzorgd, of de
warme maaltijd te gebruiken. Ook van de organisatie vraagt dit méér
souplesse dan gebruikelijk.

Het vraagt ook een beroepshouding die echte aandacht besteedt
aan de familie. Bij intramurale zorg kan dit betekenen dat de familie
gelegenheid krijgt mee te helpen in de zorg, goed wordt geïnfor-
meerd over de zorg en de behandeling en goed wordt betrokken bij
de besluitvorming, met name als de zorgvrager wilsonbekwaam is of
wordt.

In de thuiszorg is het belangrijk dat de familie wordt gezien als de
belangrijkste zorgverlener, die wordt gesteund met informatie, het
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overnemen van delen van de zorg, etc., waarbij oog is voor hun
vaak moeilijke, ambivalente positie. Zo staan zij bijvoorbeeld voor
het dilemma de patiënt nog niet ‘te kunnen missen’, maar anderzijds
de patiënt ook geen lang ziekbed te ‘gunnen’. Vaak willen familiele-
den graag zelf veel zorg geven aan de patiënt. Daarbij merken zij
dat zij zichzelf hierdoor dreigen te overbelasten, waardoor zij de
zorg uithanden moeten geven.

Daarom doen zorginstellingen die palliatieve zorg geven dan ook
vaak een beroep op vrijwilligers. Hun inzet wordt door de patiënt en
de familie vaak bijzonder gewaardeerd. Het zijn de mensen die tijd
en aandacht hebben. Zij hoeven niet zoveel te doen, maar hebben
iets anders te bieden, dat ook heel belangrijk is: er te zijn!

3.5 Hoe moet de gereformeerde gezindte hierop inspelen?
Het rapport van de Projectgroep Integratie Hospicezorg stelt voor de
zorginstellingen op het gebied van de palliatieve zorg samenwer-
kingsverbanden te laten sluiten: de zogenoemde palliatieve netwer-
ken. Daarin stellen ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis, hos-
pice, thuiszorg en vrijwilligersorganisaties zich binnen een regio met
elkaar garant voor goede palliatieve zorg voor de patiënt, of het nu
thuis is of in één van de instellingen. Voor zo’n netwerk zou ook vol-
doende budget beschikbaar moeten zijn. De gedachte hierachter is
dat deskundige palliatieve zorg beschikbaar moet zijn op de plaats
die de patiënt wenst: thuis, of in een instelling. Door deze samen-
werking kan de deskundigheid die in de ene instelling aanwezig is,
ook beschikbaar komen voor de andere instelling door middel van
bijscholing en consultatie. Zo kunnen bijvoorbeeld verpleegkundigen
uit een ziekenhuis de verpleegkundigen in de thuiszorg ondersteu-
nen bij het omgaan met eventueel benodigde thuiszorgtechnologie.
Zij kunnen ook zelf bij de patiënt langs gaan, wanneer daarvoor
aanleiding is. Dit zelfde geldt ook voor specialisten als ondersteu-
ning van onder meer de huisarts. Op deze manier moet het ook mo-
gelijk zijn dat een patiënt zonodig snel in een hospice of een pallia-
tieve unit van een verpleeg- of verzorgingshuis wordt opgenomen,
als de zorg thuis voor de familieleden teveel wordt.

Mijns inziens liggen hier voor de gereformeerde gezindte prima mo-
gelijkheden. Wellicht kunnen ‘onze instellingen’ met elkaar zulke
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netwerken tot stand brengen en dit onder bepaalde voorwaarden
ook met niet-identiteit gebonden instellingen doen. En sowieso is dat
mogelijk met vrijwilligersorganisaties vanuit de kerken, of vanuit de
plaatselijke afdelingen van de Nederlandse Patiënten Vereniging of
van Stichting Schuilplaats.

Palliatieve zorg staat op dit moment in de belangstelling: er is posi-
tieve aandacht en er komt geld beschikbaar. Veel ambtsdragers
hebben bestuurlijke functies in zorginstellingen: in een raad van be-
stuur, raad van toezicht, of raad van advies, of in een andere vorm.
Op hen wordt een beroep gedaan om in de functies die zij bekleden
zich in te zetten voor het van de grond tillen van goede palliatieve
zorg. Dit zal grote inspanning vragen. Maar anderzijds ligt er heel
nadrukkelijk een zorgvraag vanuit de gereformeerde gezindte. Het
behoefteonderzoek in het kader van Zicht op Zorg in de gerefor-
meerde gezindte heeft dit immers onmiskenbaar aangetoond.

In dit verband noem ik ook het initiatief van de Nederlandse Patiën-
ten Vereniging, Stichting Schuilplaats en Stichting Schutshaven en
(op persoonlijke titel) enkele andere mensen uit instellingen voor
palliatieve zorg. Deze zorginstellingen functioneren elk in hun eigen
regio in samenwerkingsverbanden voor palliatieve zorg. Zij hebben
een intentieverklaring ondertekend om te komen tot een strategische
alliantie die toewerkt naar een landelijke dekkend netwerk van iden-
titeit-gebonden palliatieve zorg.

Brede inbedding van de identiteit-gebonden palliatieve zorg is on-
ontkoombaar. In goede samenwerking met verwante en eventueel
andere instellingen, en met de vrijwilligersorganisaties moet er (on-
der inwachting van Gods zegen) veel mogelijk zijn.

De ‘buitenwacht’ suggereert vaak dat wij mensen laten lijden, omdat
we euthanasie afwijzen. Laten we ons er met elkaar voor inzetten te
laten zien dat wij de terminale patiënt met zeer deskundige en lief-
devolle zorg omringen.
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4. Ziekentrooster en Levenswensverklaring

Dr. R. Seldenrijk

Wij weten nu wat we moeten verstaan onder euthanasie en levens-
beëindigend handelen. Ook weten we hoe belangrijk het in deze
context is om heel veel energie te steken in het specialisme van de
palliatieve zorgverlening. Daarvoor spant de NPV zich al vanaf het
begin van de jaren negentig in. Ik wil de taak van de NPV binnen de
levenrelativerende geneeskunde tekenen met nadruk op de NPV-
Levenswensverklaring en uitlopend op dé Ziekentroost.

4.1 NPV en levenrelativerende geneeskunde
Inmiddels is steeds duidelijker geworden dat we te maken hebben
met een levenrelativerende gezondheidszorg: het mensenleven
heeft een betrekkelijke waarde. Ik noem twee voorbeelden. Mijnheer
Van R. (geboren in 1914, maar bepaald niet krakkemikkig) werd
deze zomer in het ziekenhuis opgenomen voor een kleine ingreep.
Het eerste wat de ziekenhuisbroeder hem vraagt is: Meneer, weet u
dat wij u voor goed vredig kunnen laten inslapen? Nog een voor-
beeld. Dezer dagen gaf een specialist vanuit de trein via zijn mobiele
telefoon een verpleegkundige opdracht bij de apotheek een dodelij-
ke middelen (euthanatica) te halen en die toe te voegen aan het
infuus waaraan de patiënt ligt. Jaarlijks wordt meer dan 1.000 maal
levensbeëindigend ingegrepen zónder verzoek.

Gelukkig is het overgrote deel van onze artsen en verpleegkundigen
betrouwbaar. Toch begrijpt u uit zomaar twee voorbeelden die ik
noemde waarom een NPV-Levenswensverklaring noodzakelijk is.
Daarom wil ik u iets vertellen over de relatie tussen ziekentrooster
en levenswensverklaring. Bij alle gevoel van onzekerheid en onvei-
ligheid kan de 'NPV-Levenswensverklaring' houvast bieden. Wat
zwak en kwetsbaar is, verdient extra bescherming. Voor u is dat
wellicht logisch. Maar in de huidige gezondheidszorg is de be-
schermwaardigheid van het leven niet altijd zo vanzelfsprekend
meer. Daarom is er de Nederlandse Patiënten Vereniging. Een
christelijke vereniging die zich inzet voor gezonde zorg en opkomt
voor de belangen van mensen in een kwetsbare positie. Of ze nu
ongeboren of hoogbejaard zijn, ziek of gehandicapt: ieder mens
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mag er zijn! Ook als iemand vanuit een andere traditie of levens-
overtuiging de keus voor het leven en de levenbeschermende ge-
zondheidszorg deelt, kan hij/zij de NPV-Levenswensverklaring on-
dertekenen.

4.2 NPV-Levenswensverklaring
Vergist u zich niet, het kan zomaar gebeuren dat wij onze wil niet
meer kunnen uiten. Met de NPV-Levenswensverklaring maakt u uw
standpunten en wensen rond het levenseinde kenbaar. Bovendien
helpt dit document jong en oud in het gesprek met de behandelend
arts. In de rechtsgeldige NPV-Levenswensverklaring verwoordt u vijf
overwegingen:
1. medische en verpleegkundige zorg is gericht op genezing of -

als dat niet meer is te verwachten - op het welbevinden van de
patiënt: leven en welzijn. Daarbij mag een minimum aan pallia-
tieve zorg worden verwacht. Bij deze verzachting van ongemak
en lijden gaat het om zorg voor het lichamelijk, psychisch, soci-
aal en spiritueel/geestelijk welbevinden van de patiënt en om de
begeleiding van de mantelzorgers rond de patiënt. Binnen de
NPV gebeurt dat ondermeer via de NPV-Vrijwillige (Terminale)
thuishulp.

2. zorg en behandeling mogen niet worden nagelaten op grond van
de zin of waarde van het verdere leven. Zo'n oordeel is geen
medisch oordeel en komt mensen zelfs niet toe. Het gaat om
medisch-technische beslissingen, waarbij de verhouding tussen
belasting en mogelijk gunstige uitwerking positief uitvalt (waarbij
het medisch handelen dus proportioneel is).

3. onder geen enkele omstandigheid wordt levensbeëindigend
handelen toegestaan: de keus voor het leven staat voorop, ook
als de ondertekenaar later wilsonbekwaam is geworden (de-
ment, comateus). Soms hebben medicijnen (zoals morfine) een
nadelige bijwerking, maar ze worden dan niet gebruikt om het
leven te beëindigen, maar om het welzijn te dienen.

4. ruimte om te sterven als het stervensproces (= allerlaatste fase
van het ziek-zijn) onomkeerbaar is ingetreden. Dan moeten geen
onderzoeken en behandelingen worden uitgevoerd die voor de
patiënt geen medisch-therapeutisch belang dienen. Wél gaat het
dan om goede zorg tot het levenseinde.
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5. medische beslissingen worden genomen na uitvoerig en zorg-
vuldig overleg met de vertegenwoordiger die de houder van de
NPV-Levenswensverklaring heeft aangegeven.

Door ondertekening van de NPV-Levenswensverklaring kán na
overlijden de geheimhoudingsplicht rond het patiëntendossier wor-
den opgeheven. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als nabestaanden
van mening zijn dat niet is gehandeld volgens de regels van de
professionele beroepsuitoefening (zowel technisch als communica-
tief). Zonder deze verklaring wordt met het overlijden het medisch
dossier voorgoed gesloten.

Concluderend kunnen we zeggen: Met de NPV-Levenswensverkla-
ring geeft de patiënt zijn positie als patiënt tegenover de arts op ver-
antwoorde manier inhoud.

Bij de NPV-Levenswensverklaring is een uitgebreide toelichting ge-
schreven. Bovendien wordt in de handleiding aangegeven hoe de
verklaring moet worden ingevuld (datum en handtekening) en voor
wie de vier exemplaren zijn bedoeld: voor de ondertekenaar,
haar/zijn vertegenwoordiger, de arts en het dossier van de NPV.
Bovendien krijgt de ondertekenaar een LevenswensPas, waarop de
belangrijkste punten uit de NPV-Levenswensverklaring in vier pun-
ten zijn samengevat in de Nederlandse en Engelse taal. De Le-
venswensPas kan op een gemakkelijk vindbare plaats worden mee-
gedragen (bijvoorbeeld in de portefeuille).

De NPV-Levenswensverklaring is aan te vragen bij het landelijk bu-
reau van de NPV (tel. 0318 - 547888). Daar kunt u ook terecht voor
gratis en professioneel advies over medisch-ethische vragen (on-
dermeer rondom het levenseinde). Het NPV-Consultatiepunt is 24
uur per etmaal en 7 dagen per week telefonisch bereikbaar.

4.3 Tenslotte
In onze cultuur moet zelfs de dood maakbaar zijn. Het is in feite een
machteloze schreeuw van protest van de menselijke geest die zijn
begrenzing niet aanvaardt. De kern van verantwoord handelen is dat
we ons leren verhouden tot de niet-inhaalbare eindigheid van het
mensenleven (de zogeheten ethhiek van de passiviteit). Dan wordt
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'de dood ontmaskerd', zoals drs. K. Exalto (geb. 1919) zijn boek
over de historie van de christelijke stervenskunst noemde4.

Franciscus van Assisi (1182-1226) dacht dat ons lichaam maar een
ezel was, niet meer dan een tijdelijk vervoermiddel op de weg naar
de eeuwigheid. Gemiddeld gaat ons lastdier steeds langer mee,
vooral ook omdat er tegenwoordig steeds minder jonge ezeltjes
doodgaan. Maar ooit weigert het dier abrupt dienst met een falend
hart of sjokt langzaam aan met een kwaadaardig gezwel naar het
einde toe. Daarbij moeten de dokter en andere hulpverleners weten
wanneer zij bij een sterfbed overbodig zijn. De dokter zou minder
dokter moeten zijn en meer broeder. Ruil een beetje van je genees-
kunde in voor troost, zodat de patiënt er uiteindelijk zijn voordeel
mee doet: winst in kwaliteit en in dagen, winst bij het zich schrap
zetten tegen aftakeling van zijn lichaam, aldus de bekende cardio-
loog prof.dr. A.J. Dunning in zijn boek Broeder Ezel5.

Strikt genomen is sterven geen ziekte. In die fase is behoefte aan
nabijheid van de kleine kring van familie en intieme vrienden. Dan
moet de medische zorg tot het uiterste beperkt blijven. Hier past de
bescheidenheid, zoals die wordt toegeschreven aan de bekende en
godzalige Franse arts Ambroise Paré (1510-1590)6: "guérir quel-
quefois, soulager souvent, consoler toujours", dat wil zeggen: gene-
zen soms, verlichten vaak, troosten altijd. Voor die troost vraagt de
NPV-Levenswensverklaring ruimte, ruimte om te sterven als het
stervensproces onomkeerbaar is ingetreden.

Daarmee leg ik de loopplank uit naar ds. P.M. Breugem (1930).
Want de laatste nood van ons mensen vraagt niet naar menselijke
woorden. Die hebben geen enkele waarde. Nee, dan is er uitsluitend
behoefte aan het Woord van God, ofwel aan woorden die de Heilige
Geest leert! In de hoogste nood mogen dan ook enkel teksten uit het
Woord worden geciteerd. Christenen mogen in de wonden van

                                                
4 K. Exalto, De dood ontmaskerd - de voorbereiding op de dood in de late middeleeuwen, in
de reformatie en in de gereformeerde theologie in de 17e en begin 18e eeuw. Uitg. Ton Bol-
land - Amsterdam 1975
5 A.J. Dunning, Broeder Ezel - over onvermogen in de geneeskunde. Uitg. Meulenhoff Neder-
land/Wetenschappelijke Uitgeverij Bunge - Amsterdam/Utrecht - 1981
6 Paré was een bekend chirurg en obstetricus=verloskundige; wel van hem is het puntige
gezegde " je le pensé et Dieu le guarit" (ik verbond hem en God genas hem)
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Christus allerlei vertroosting vinden (NGB art. 21; vgl. Hebr. 9:24-28;
10:14). Ze mogen leven uit de troost die de Bijbel aanreikt in alle
situaties van het leven. In die troost mogen ze ongeneeslijk zieken
laten delen. Zo is in 1571 de onovertroffen Ziekentroost van de vro-
me en geleerde predikant ds. J.C. van Hille (1540-1600) achter in
ons kerkboekje ontstaan. Deze 'Kleine Ziekentroost' geeft een leer-
stellige uiteenzetting over zonde en dood, de verlossing door Chris-
tus, het aanvaarden van het lijden en het uitzien naar de eeuwige
heerlijkheid. En zo is dit geschrift reformatorisch en actueel: sterken
en vermanen met het Woord, met het Evangelie van Kerst.
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5. De kerkelijke ambtsdrager als ziekentrooster

Ds. P.M. Breugem

Als invaller van het laatste uur heb ik niet meer kunnen bieden dan
een viertal clusters van gedachten.7 Achtereenvolgend ga ik in op de
volgende clusters: pastorale zorg aan zieken c.q. stervenden; eigen
ervaringen; een casus; aanbevelingen.

5.1 Pastorale zorg aan zieken c.q. stervenden
1. Het befaamde boekje ‘Ziekentroost’ is er op zichzelf al een be-

wijs van dat de christelijke kerk haar verantwoordelijkheid in de-
ze verstaan heeft.

2. Voorts valt daarbij te bedenken dat de levensomstandigheden
en mogelijkheden c.q. middelen veel verschillen van die enkele
eeuwen terug. Een ziekentrooster aan boord van een V.O.C.-
schip was merendeels een stervensbegeleider. De ziekentroost
is daarop duidelijk toegesneden.

3. Merendeels staat, vooral in de zogeheten rijke landen, de ge-
zondheidszorg op een hoog plan. Er zijn ook, vooral sinds We-
reldoorlog II, veel meer geneesmiddelen en technieken voor-
handen. In het algemeen mogen mensen ook ouder worden.

4. Deze medaille heeft ook een keerzijde; te weten, dat bijvoor-
beeld zij die lijden aan hart- of vaatziekten, of één of andere
vorm van kanker een lijdensweg gaan, welke lichamelijk, psy-
chisch en ook geestelijk veel van ze vraagt.

5. De kerkelijke ambtsdrager zal zich derhalve meer dan voorheen
dienen te verdiepen in:
•  methoden en doel van pastorale zorg, als luisteren, zich inle-

ven in de gevoelens en gedachten van de ander (empathie)
enz.;

•  van wat bijvoorbeeld een hartinfarct voor een ervaring is, li-
chamelijk, ook emotioneel;

•  het gegeven dat verlies van gezondheid of leven een pro-
cesmatig gebeuren is, waarbij gevoelens en gedragingen

                                                
7 Ds. A. Beens, Nederlands Hervormd predikant te Katwijk zou in eerste instantie een lezing
houden, maar hij moest een dag voor de conferentie in het ziekenhuis worden opgenomen.
Ds. P.M. Breugem was bereid een lezing te houden, maar had hierdoor maar weinig voorbe-
reidingstijd.
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wisselende zijn, doch er ook toe kunnen leiden dat er volgt
een zich in een waar geloof aan de Heere toevertrouwen.

6. Dat zo juist genoemde mag het hoge doel zijn dat de kerkelijke
ambtsdrager in alle afhankelijkheid nastreeft. Ongetwijfeld komt
het zijn pastorale arbeid ten goede als hij bij die zieke kan aan-
sluiten bij wat deze eerder al van God geleerd heeft inzake dood
en leven.

7. Kortom, ziekentroost is in de eerste plaats een belangrijk aan-
dachtspunt voor de ambtsdrager zelf. Heeft hij bekwaamheden
ontwikkeld en weet hij bij ervaring van ‘de enige troost in leven
en in sterven’?.

5.2 Eigen (familie)ervaringen
1. Vooral als je als kinderen geconfronteerd wordt met ziekte en

sterven van de eigen ouders wordt je nog weer eens anders en
wel zo nadrukkelijk bepaald bij de daaraan verbonden proble-
matiek, alsook bij de verantwoordelijkheid die je hebt om naar
eer en geweten te handelen.

2. Eenmaal kon een hoog bejaarde moeder niet langer verblijven in
een verzorgingshuis. Zij ging dwalen. Overplaatsing naar een
verpleegtehuis was noodzakelijk; hetgeen inhield een prijsgeven
van wat nog een beetje ouderlijk huis voorstelde. Twee uit het
gezin gingen zich oriënteren. Zij namen contact op met één van
de leidinggevenden van een als goed bekend staand verpleeg-
tehuis. Vragen werden gesteld over de handelswijze met pati-
enten in de terminale fase en of men bereid was rekening te
houden met de wensen, het geloof van de familie? Het gesprek
vond plaats in alle openheid en leidde tot de opname van moe-
der.

3. Ongeveer 2 jaar later. Een hoog bejaarde moeder, nog niet zo
lang opgenomen in een zorgcentrum, werd getroffen door een
hersenbloeding, waarop haar spraak uitviel en een eenzijdige
verlamming zich voordeed. Opname volgde in een ziekenhuis.
Het leek erop alsof zij in de eerste dagen nog enig blijk gaf van
herkenning, terwijl toediening van wat voeding aanvankelijk werd
geaccepteerd. Na enkele dagen echter veranderde dat. Hoe nu
verder? Die situatie bracht de kinderen danig in verlegenheid!
Een afvaardiging van de kinderen trad in contact met de me-
disch specialist. Zij vroegen hem naar zijn inzichten omtrent de
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situatie en naar mogelijkheden van behandelen en brachten hem
ook op de hoogte van de principes van de familie. Anderen uit
het gezin waren in de gelegenheid een voorlichtingsavond mee
te maken waarop een arts van een verpleeghuis in den lande en
een verpleegkundige inzicht gaven over het zorgplan van het
huis, met name voor mensen in een terminale fase. Een zorg-
plan dat een compleet draaiboek bleek te bevatten van observa-
tie en handelingen. Bij dat alles is het echter gebleven. De Heere
was hen allen voor!

4. Het hiervoor vermelde maakt al duidelijk dat tijdige bezinning op
genoemde materie noodzakelijk is. Daarbij is van belang dat
kinderen van een hoog bejaarde die zelf niet meer handelings-
bekwaam is, komen tot een gezamenlijke gedragsbepaling. Ove-
rigens een zodanige, welke recht doet aan de principes van va-
der of moeder.

5.3 Een casus
Mevrouw Van Veluw: 83 jaar oud. Op 14-jarige leeftijd was ze al
‘hoofd van de huishouding’ wegens het overlijden van haar moeder.
Ook haar eerste man werd niet oud. Na een aantal jaren is ze weer
(gelukkig) getrouwd. Zij was een moedige vrouw, ze zei kracht te
vinden in haar geloof en ze was kerkelijk zeer betrokken.
Al voor het overlijden van haar tweede man heeft ze een operatie
ondergaan met zware nabehandeling, wegens baarmoederhalskan-
ker. Vooral na het overlijden van haar tweede man is ze terechtge-
komen in een behandelingstraject, dat soms zeer zwaar was. Uit-
eindelijk is ze opgenomen in een zorgcentrum. Tegen de verwach-
ting in, mocht zij (tijdelijk) herstellen. Met elan deed zij daarop weer
mee aan de dingen van het huis. Al eerder had zij haar (niet kerkelij-
ke) kinderen laten weten dat zij nooit mochten bewilligen in eutha-
nasie. Zij hoopt dat van haar geduldig gedragen lijden iets naar de
kinderen mocht uitgaan! Toen de kwaal verder begon toe te slaan
en daarmee het lijden toenam, maakte zij de opmerking: ‘als dat zo
blijft, hoeft het voor mij niet meer’!
In zulk een situatie dien je als pastor zorgvuldig te werk te gaan,
hetgeen betekent dat je niet waarschuwend of bezwerend de vinger
omhoog steekt, maar ruimte geeft aan gevoelens van wanhoop en
verdriet en meeleven toont met alles wat ze moet meemaken of on-
dergaan, om daarop de Heere ter sprake te brengen: Wie Hij voor
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haar was, eerder en wat Hij in Christus verworven heeft: genade,
krachten en lijdzaamheid. Om dan, na een enkele tekstlezing uit
Gods Woord haar pijn en moedeloosheid voor de Heere neer te leg-
gen in het gebed en om bijstand te vragen, om Christus’ wil.
Tenslotte werd haar wens vervuld: zij mocht in goede ouderdom
heengaan.

5.4 Aanbevelingen
1. Betreffende de kerkelijke ambtsdrager als ziekentrooster gaat

het ten principale daarom: wat is het Woord van God ten aan-
zien van die mens in die concrete situatie?

2. Doch hem kan ook de vraag voorgelegd worden van: wat vindt u
ervan? Moeder is ernstig ziek. Moeten we geen middel onbe-
proefd laten bij haar behandeling?

3. Bezinning op kerkenraadsniveau is dan ook zondermeer nood-
zakelijk te noemen, waarbij men zich door deskundigen kan la-
ten voorlichten, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling.

4. Behalve bezinning zou een kerkenraad er goed aan doen om
een casus, zo men wil door één van de kerkenraadsleden inge-
bracht, aan een uitvoerige bespreking te onderwerpen. Daarbij
mag de vraag niet geschuwd worden of in het onderhavige geval
er gesproken kan worden over bijbels en doeltreffend pastoraat.

5. Wanneer er vanwege de kerkenraad een kerkenraadscommissie
in het leven zou kunnen geroepen worden, zou dat bepaald aan
te bevelen zijn. Gedacht wordt aan mensen met enige of grote
deskundigheid, als een arts, ook een lid van de gemeente, een
sociaal werkende, een predikant. Die commissie zou, indien no-
dig, in contact kunnen treden met instellingen als de Nederland-
se Patiënten Vereniging of Stichting Cliënt en kwaliteit. Die
commissie zou ook medewerking kunnen verlenen aan het op-
zetten van een gemeenteavond met een onderwerp als ster-
vensbegeleiding.

6. Tenslotte, gelet de los van God beweging op allerlei gebied lijkt
het raadzaam dat elke kerkelijke gemeente in een zogeheten
plaatselijke regeling aangeeft wat de visie is en de voorgestane
handelwijze bij zaken als ongehuwd samen wonen, euthanasie
en vele andere zaken meer.
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6. Verslag van de forumdiscussie

Drs. J.W. van Berkum

Het forum stond onder leiding van dhr. G. van den Berg. Forumle-
den waren: Ds. P.M. Breugem, drs. A.J. den Hartog, dr. R. Selden-
rijk, drs. A.A. Teeuw, ir. B.J. van der Vlies en mr. A. Weggeman.

De eerste vragenstelster legde het forum een casus voor. Zij had als
ziekenverzorgster een 90-jarige bejaarde vrouw meegemaakt, die
zich vaak ziek en zwak voelde en blind was. Soms was zij erg dui-
zelig. Door haar zwakke gezondheidstoestand was zij soms neer-
slachtig.  In een gesprek met familie en arts had zij aangegeven te
willen sterven. Afgesproken was, dat zij geen eten of drinken zou
krijgen. Hoe moet je hier als ziekenverzorgster mee omgaan?.

Naar aanleiding van deze casus gaat de heer Seldenrijk in op het
verschijnsel ‘versterven’. Dit doet zich voor als de stofwisseling het
laat af weten en dan heeft de patiënt geen behoefte aan eten en
drinken. Dat is heel begrijpelijk. Het mag echter niet zo zijn dat de
keuze om geen eten en drinken meer te geven is ingegeven om de
dood te bespoedigen. Wat je het beste als ziekenverzorgster in zo’n
situatie kunt doen, is de patiënt te vragen wat je voor hem of haar
kunt doen. Als de patiënt zelf aangeeft iets te willen eten of drinken,
is dat het recht van de patiënt.

Er zitten aan deze casus dus verschillende aspecten:
•  juridisch: de wil van de patiënt is uitgangspunt;
•  medisch: is er sprake van depressie of levensmoeheid? Zijn er

andere medische redenen waarom patiënt niet wil eten? Eten en
drinken zijn basisvoorwaarden die niet zouden mogen worden
onthouden;

•  pastoraal: invoelend aanwezig zijn, situatie bespreekbaar maken,
vanuit Evangelie verwijzen naar hulp en kracht van God, vanuit
Psalmen situatie bij God brengen, gebed.

De heer Weggeman benadrukt dat een verklaring van een patiënt
dat hij geen eten of drinken meer wil hebben, geen waarde heeft als
er geen arts bij betrokken is geweest.
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Vervolgens wordt een vraag aan het forum voorgelegd over de le-
venswensverklaring en de niet-reanimeerverklaring. In de levens-
wensverklaring staat dat optimale zorg moet worden geboden. Een
niet-reanimeerverklaring betreft een vorm van medisch ingrijpen die
wordt nagelaten vanwege de slechte algehele conditie van de pati-
ent. Er moet altijd ruimte zijn om te sterven. Het vitalisme zet alles
op het biologische leven, maar in de gereformeerde levensbe-
schouwing gaat het om de overdenking van het toekomende leven.
Een behandeling moet proportioneel zijn. Dit betekent dat de geva-
ren, nadelen en hinder van een behandeling moeten opwegen tegen
de te verwachten positieve effecten ervan. Een behandeling mag
worden gestopt als deze niet meer proportioneel is of medisch zin-
loos is geworden. In alle situaties moet de verzorging gewoon door-
gaan.

Een andere vraag die aan het forum gesteld wordt is of ambtsdra-
gers zich moeten specialiseren of dat juist de wijkouderling op zie-
kenbezoek moet die de patiënt kent. Ds. Breugem geeft aan dat het
de voorkeur verdient dat de wijkouderling op ziekenbezoek gaat. De
wijkouderling kent de patiënt immers het best, Het is van belang dat
de dominee goed wordt geïnformeerd over de ziekte en de situatie
van de patiënt. Ook als een gemeentelid in een andere plaats wordt
verpleegd, moet de wijkouderling altijd blijven bezoeken. Bij langdu-
rige ziekte kan er een wisselrooster worden gemaakt met de domi-
nee en de ouderling. Het gaat om continuïteit en beschikbaarheid.
Hierbij moeten we de positie van de geestelijk verzorger van een
instelling niet vergeten.

In reformatorische instellingen is het vanzelfsprekend dat de predi-
kant informatie wordt verstrekt over de situatie en ziekte van de pa-
tiënt. Bij algemene instellingen krijgen ambtsdragers wel eens het
antwoord dat geen informatie mag worden gegeven, omdat dat in
strijd is met de privacywetgeving. Dat hoeft geen probleem te zijn,
want de ambtsdrager kan ook zelf vragen stellen aan de patiënt.
Door invoelend aanwezig te zijn, komt er vanzelf informatie los. En
als hij regelmatig op ziekenbezoek gaat, kan hij ontwikkelingen bij
de patiënt zien en leert hij ook het palliatieve team kennen. Een
ambtsdrager mag het dossier van de patiënt alleen met toestem-
ming van de patiënt inkijken.
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Een ambtsdrager moet zichzelf niet overschatten, omdat hij noodza-
kelijke kennis mist. Als er vraagtekens zijn bij een bepaalde behan-
deling, moet een ambtsdrager niet zelf op de betrokken arts afstap-
pen. Juridisch heeft hij namelijk geen duidelijke positie. Wel kan hij
samen met de familie vragen wat er aan de hand is. Het is van be-
lang dat de feiten duidelijk zijn om morele uitspraken te kunnen
doen.

We moeten echter voorzichtig zijn met het creëren van een tegen-
stelling tussen algemene en reformatorische instellingen. Palliatieve
zorgverlening is er voor alle instellingen en betreft ook geestelijke
zorg. Palliatieve zorgverlening dient een vorm van totale zorgverle-
ning te zijn: lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel/geestelijk.
Daarin zijn verschillende deskundigen, ieder vanuit hun eigen pro-
fessie betrokken, óók de pastor. Inmiddels heeft de minister voor
Volksgezondheid een advies van de Projectgroep Integratie Hospi-
cezorg waarover zij moet beslissen. Het is van belang dat daarbij
structurele financiering voor palliatieve zorgverlening vrijkomt. Deze
discipline moet bovendien worden opgenomen in de basisopleiding
voor artsen en verpleegkundigen.

Aan de algemeen onderkende  autonomie van de patiënt zit ook een
goede kant: de arts heeft het niet alleen voor het zeggen. Aan de
familieleden kan worden gevraagd of zij niet hebben gedacht aan
palliatieve zorg voor betrokkenen. Dit kan met de arts worden over-
legd.

De slotvraag van de bijeenkomst was de opmerking dat een ambts-
drager eerlijk moet omgaan met degene die hij bezoekt. God is na-
melijk barmhartig en rechtvaardig. Dominee Breugem beaamt dat.
Een ambtsdrager moet eerlijk met zijn patiënt omgaan. Maar de rijk-
dom van de ziekentroost is dat bij God vergeving en genade is voor
zondaren. Dit mag de patiënt in wensende wijze en gebed worden
meegegeven. Zo was er ook voor Hizkia plaatsgemaakt voor de
ziekentroost. De heer Seldenrijk noemde de Ziekentroost achter in
ons kerkboekje onovertroffen.
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7. Uitleiding

Drs. S. Stoop

7.1 Intro
De voorgaande hoofdstukken vormen een weergave van een confe-
rentie voor kerkelijke ambtsdragers en andere betrokkenen bij de
pastorale zorg voor de ernstig zieke naaste. In deze uitleiding moet
de politieke spits naar voren komen. Dit is nog niet zo’n eenvoudige
opdracht. Ik schets daarom eerst het algemene kader, waarbinnen
het thema aan de orde is geweest, dus aandacht voor de nieuwe
wetgeving over levensbeëindigend handelen en de beleidsontwikke-
lingen bij palliatieve zorg. Daarna zal ik enkele recente beleidsmatig
en politiek relevante ontwikkelingen aanduiden, die ook van belang
zijn voor het verhandelde tijdens de conferentie. Ten slotte volgen
enkele conclusies.

7.2 Algemeen kader
Het maatschappelijke en politieke debat rond euthanasie heeft de
laatste decennia in het teken gestaan van het stellen van nieuwe
grenzen, of zo men wil juist het wegnemen van grenzen. Traditio-
nele opvattingen over de niet-aanvaardbaarheid van levensbeëindi-
gend handelen zijn mede onder invloed van een sterke secularisatie
steeds meer onder druk komen te staan. Het principe van het zelf-
beschikkingsrecht als een fundamenteel patiëntenrecht is door de
“paarse” politieke partijen als leidraad beschouwd. Dit zelfbeschik-
kingsrecht moest in wet- en regelgeving worden vertaald. Voor meer
informatie over deze discussie en de achtergronden ervan verwijs ik
naar de nota Op de grens van leven en dood8.

De ontwikkeling van de palliatieve zorg in Nederland heeft in de
achterliggende jaren terecht veel aandacht gekregen. Vele initiatie-
ven van hospices en andere vormen van palliatieve zorg zijn gerea-
liseerd. Mede dankzij het Netwerk Palliatieve Zorg voor Terminale
Patiënten Nederland (NPTN) is palliatieve zorg steeds nadrukkelijker
op de politieke agenda gekomen. De roep om een duidelijk beleid

                                                
8 H.G. Molenaar-Geurtsen e.a., Op de grens van leven en dood, Over euthanasie en ander
levensbeëindigend handelen, publicatie Guido de Brès-Stichting  nr. 28, Houten, 2000.



32

van de overheid klonk steeds luider. Om te voorkomen dat er een
wildgroei zou optreden van allerlei op zichzelf staande voorzienin-
gen zonder duidelijke structurele randvoorwaarden, stelde de mi-
nister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Project-
groep Integratie Hospicezorg (PIH) in. Het proces van de beleids-
ontwikkeling is recent voorlopig afgerond met een standpunt van de
minister over het eindrapport van de projectgroep, waarop ik verder
terugkom.

7.2.1 Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij
zelfdoding 9

Voor een juist begrip van enkele recente ontwikkelingen volgen
hieronder de twee belangrijkste aspecten van de Wet toetsing le-
vensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, die op 1 april
2002 in werking is getreden.

Zorgvuldigheidseisen
De wet gaat uit van de centrale stelling dat levensbeëindiging op
verzoek en hulp bij zelfdoding door een arts niet strafbaar is, als aan
de zorgvuldigheidsvereisten voor die handelingen is voldaan. De wet
betekent een omkering van de systematiek: dus “niet strafbaar, mits”
in plaats van “strafbaar, tenzij”. De zorgvuldigheidseisen houden in
dat de arts:
•  de overtuiging heeft gekregen dat sprake was van een vrijwillig,

weloverwogen en duurzaam verzoek van de patiënt;
•  de overtuiging heeft gekregen dat er sprake was van uitzichtloos

en ondraaglijk lijden van de patiënt;
•  de patiënt heeft voorgelicht over de situatie waarin deze zich

bevond en over diens vooruitzichten;
•  met de patiënt tot de overtuiging is gekomen dat er voor de situ-

atie waarin deze zich bevond geen redelijke andere oplossing
was;

•  ten minste een andere, onafhankelijke arts heeft geraadpleegd,
die de patiënt heeft gezien en

•  schriftelijk zijn oordeel heeft gegeven over de zorgvuldigheidsei-
sen, bedoeld in de onderdelen a tot en met d;

                                                
9 Staatsblad 2001, nr. 194 d.d. 26 april 2001.
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•  de levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding medisch zorgvuldig
heeft uitgevoerd.

Toetsingscommissies
Vijf regionale toetsingscommissies moeten beoordelen of een geval
van levensbeëindiging op verzoek of hulp bij zelfdoding voldoet aan
de zorgvuldigheidscriteria.10 Een toetsingscommissie bestaat uit ten
minste drie leden. In elk geval maken een jurist, tevens voorzitter,
een medicus en een deskundige op het gebied van ethische of zin-
gevingvraagstukken deel uit van de commissie.
Indien de commissie van oordeel is dat de arts zorgvuldig heeft ge-
handeld, is daarmee de zaak afgedaan. De commissie spreekt dus
een eindoordeel uit over de zorgvuldigheid. Dit is alleen dan anders
als de gemeentelijke lijkschouwer de officier van justitie in kennis
stelt van ernstige onregelmatigheden bij de melding van een niet-
natuurlijke dood of een derde aangifte doet van een strafbaar feit. In
die gevallen geldt het oordeel van de toetsingscommissies niet meer
als een eindoordeel, maar als een voorlopig oordeel. Het Openbaar
Ministerie wordt van een voorlopig oordeel in kennis gesteld en be-
slist over eventuele strafrechtelijke vervolging. Het is daarom van
belang dat derden, dus bijvoorbeeld familie en ambtsdragers,
nauwlettend toezien op het handelen van artsen en zonodig aangifte
doen.
Als de commissie tot het oordeel komt dat de arts niet zorgvuldig
heeft gehandeld, wordt een zaak ter kennis gebracht aan het Open-
baar Ministerie en kan strafrechtelijke vervolging plaatsvinden. Het
Openbaar Ministerie kan echter ook besluiten af te zien van straf-
rechtelijke vervolging en de betreffende casus te seponeren.

Met het voorgaande wordt duidelijk dat de Nederlandse wetgever
ten aanzien van de wettelijke bescherming van het menselijk leven
gekozen heeft voor een strikt procedurele benadering met als be-
langrijkste karakteristiek dat de “rechtspraak” plaatsvindt door een
college, waarin een beroepsgenoot zitting heeft. Dat strijdt met een
wezenlijk uitgangspunt in de rechtsstaat dat een oordeel over be-

                                                
10 De commissies zijn gevestigd te Groningen, Arnhem, Haarlem, Rijswijk en 's-
Hertogenbosch (Besluit van 6 maart 2002, houdende vaststelling van regels met betrekking tot
de commissies, bedoeld in artikel 19 van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en
hulp bij zelfdoding, Staatsblad 2002, 141).
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trokkenheid bij levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding is voorbe-
houden aan de onafhankelijke strafrechter.

7.2.2 Beleidsontwikkelingen palliatieve zorg
In december 2001 heeft de minister van VWS op hoofdlijnen haar
visie over twee belangrijke adviezen voor het beleid aangaande pal-
liatieve zorg naar de Tweede Kamer gestuurd11. Het betreft de ad-
viezen van de al eerder genoemde PIH en van de Toetsingscom-
missie Centra voor Ontwikkeling van Palliatieve Zorg. Het eerste
advies richt zich vooral op de integratie van de hospicezorg in de
reguliere gezondheidszorg, terwijl het tweede een algemene visie
bevat op de structuur en inhoud van palliatieve zorg. Op 11 maart
2002 heeft de Kamer het definitieve standpunt met een meer speci-
fieke uitwerking ontvangen12.

De minister omschrijft palliatieve zorg als leedverzachtende zorg:
vermindering van het lijden en de verbetering van de kwaliteit van
leven. Zij kiest er niet voor om palliatieve zorg een apart en onder-
scheiden onderdeel van de gezondheidszorg te laten zijn.

De minister wil in navolging van de adviezen vorming van regionale
netwerken van voorzieningen in de palliatieve zorg. De belangrijkste
taken van deze netwerken zijn: het maken van verbindingen tussen
voorzieningen, het afstemmen van het aanbod op de vraag van de
patiënt en eventueel het registreren van patiëntgegevens en het
monitoren van de prijs van palliatieve zorg. Op regionaal niveau
moet een netwerk ondersteund worden door een integraal kanker
centrum (IKC) met daarin een afdeling palliatieve zorg. Hierbij zullen
ook de specialistische multidisciplinaire consultatieteams moeten
aansluiten. Een netwerkcoördinator moet als trekker gaan fungeren.
Ook op landelijk niveau wordt gedacht aan een ondersteuningspunt
voor uitwisseling van informatie, afstemming over deskundigheids-
bevordering, visievorming, kwaliteitsverbetering en onderzoek. Het
NPTN heeft zich voor deze positie aangemeld: men wil als markt-
plaats fungeren voor alles wat met palliatieve zorg te maken heeft.

                                                
11 Kamerstuk 28 000 XVI nr. 97, brief van de minister van VWS d.d. 20-12-2001.
12 Kamerstuk 28 000 XVI nr. 999, brief van de minister van VWS d.d. 11-03-2002.
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Het voert te ver om hier het standpunt van de minister gedetailleerd
van commentaar te voorzien. In algemene zin is het positief dat er
nu op hoofdlijnen duidelijkheid is over het beleid ten aanzien van
palliatieve zorg. De organisatie ervan kan in goed overleg met be-
trokken partijen worden uitgewerkt. Dit zal nog wel de nodige in-
spanning vergen.

Een behoorlijk ingewikkeld aspect van het standpunt van de minister
betreft de bekostiging van palliatieve zorg. Het belangrijkste knel-
punt ligt bij de zelfstandige hospices, dus de voortrekkers op het
gebied van palliatieve zorg. Hospicezorg wordt door de minister te-
recht beschouwd als een vervangende thuissituatie. Dit impliceert
dat de voorhoedepositie van de hospicezorg volgens mij onvoldoen-
de wordt gewaardeerd, ook in financiële zin. In de brief van de mi-
nister worden slechts heel globale indicaties gegeven van de bedra-
gen die beschikbaar zullen komen. Hierbij teken ik aan dat de
Tweede Kamer deze extra financiële middelen zelf heeft afgedwon-
gen door middel van een wijziging op de begroting, namelijk �� ��
miljoen.

Eindelijk krijgt palliatieve zorg een duidelijke plaats in de huisartsen-
opleidingen. Immers een groot deel van de palliatieve zorg zal thuis
plaats moeten kunnen vinden. De minister merkt hierover op dat
artsen die in het kader van euthanasieverzoeken geconsulteerd
kunnen worden, de zogenaamde SCEN-artsen (Steun en Consulta-
tie bij Euthanasie in Nederland), moeten bezien “of nog palliatieve
zorg ten behoeve van de patiënt aangewend kan worden.” Zo’n for-
mulering irriteert mij: iedere patiënt heeft recht op palliatieve zorg.
Dit moet bij alle artsen en specialisten uitgangspunt voor hun han-
delen zijn. De formulering wekt de suggestie dat in bepaalde geval-
len de patiënt niet in aanmerking komt voor palliatieve, dus leedver-
zachtende zorg. Palliatieve zorg is een kwestie van beschaving! In
de bewustwording over de betekenis van palliatieve zorg moet dus
nog heel veel gebeuren.

7.3 Relevante ontwikkelingen
Na de aanvaarding van de wet in de Eerste Kamer op 10 april 2001
heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan, die het signaleren
waard zijn. Ik noem ze hier in chronologische volgorde. In de eerste
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plaats verscheen in mei 2001 het jaarverslag 2000 van de regionale
toetsingscommissies euthanasie. Ten tweede ontstond halverwege
2001 commotie over een rapport van het VN-Mensenrechtencomité
met betrekking tot euthanasie en medisch-wetenschappelijk onder-
zoek met mensen. In de Tweede Kamer werden hierover vragen
gesteld, waarop de minister hierover een brief met het regerings-
standpunt zond13. In november 2001 verzocht een deel van de
Tweede Kamer de minister om een reactie14 op het NRC-artikel van
10 november 2001 (een kritische beschouwing van de euthanasie-
wetgeving vanuit een intervisiegroep van huisartsen). Ten slotte:
rond de jaarwisseling verscheen in het blad Pallium een artikel over
palliatieve sedatie. Bij elk van deze punten plaats ik een enkele
kanttekening.

7.3.1 Jaarverslag 2000 toetsingscommissies euthanasie 15

Uit het jaarverslag blijkt dat er minder meldingen zijn gedaan dan in
de twee voorgaande jaren, namelijk 2.123, waarvan 1.801 door een
huisarts. In slechts drie gevallen is geoordeeld dat de arts niet zorg-
vuldig heeft gehandeld. Alle meldingen zijn door het Openbaar Mi-
nisterie geseponeerd. Overigens teken ik hierbij aan dat volgens de
regering onvolkomenheden in de toepassing van zorgvuldigheids-
criteria toch kunnen leiden tot een positief eindoordeel16. Mede op
grond van cijfers van voorgaande jaren kan de conclusie worden
getrokken dat de meldingsbereidheid van artsen nagenoeg niet is
toegenomen. Het ligt overigens voor de hand dat alleen de “correct
afgehandelde” gevallen zijn gemeld, vandaar het lage aantal als niet
zorgvuldig aangeduide gevallen. Er bestaat dus geen inzicht in de
niet-gemelde gevallen. De regering verwacht veel van de nieuwe
wetgeving. De effecten daarvan zijn waarschijnlijk pas na afloop van
het jaar 2002 zichtbaar. Conclusie: de rechter komt niet meer aan
toetsing toe, omdat de commissies bijna alles intern afhandelen.
Een uitholling van het recht op bescherming van leven. Het is duide-
lijk dat hiermee vooruit gelopen is op de Wet toetsing levensbeëindi-
ging op verzoek en hulp bij zelfdoding, die op 1 april 2002 in werking
is getreden.

                                                
13 Zie Kamerstuk 26 691 en 22 588 nr. 42, brief van de minister van VWS d.d. 05-09-2001.
14 Zie Kamerstuk 26 691 nr. 44, brief van de minister van VWS d.d 22-11-2001.
15 Regionale toetsingscommissies euthanasie, Jaarverslag 2000, mei 2001.
16 Zie Kamerstuk 26 691 nr. 43, Vragen en antwoorden naar aanleiding van het jaarverslag,
antwoord 30.
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7.3.2 Internationale bezorgdheid
In een rapport van juli 2001 heeft het VN-Mensenrechtencomité zich
bezorgd getoond over een aantal aspecten van de nieuwe Neder-
landse wetgeving. De regering schrijft in de brief aan de Tweede
Kamer hierover dat het vooral gaat om de handhaving van de nieu-
we euthanasiewet en niet zozeer over de rechtmatigheid van de
regelgeving. Ik betwijfel of deze interpretatie recht doet aan de ge-
uite bezorgdheid. De reactie van de regering komt er op neer dat
men het allemaal nog eens goed zal uitleggen, dat men de verant-
woorde uitvoering van de wet nauwlettend zal volgen en dat men de
regels te zijner tijd zal evalueren. Het standpunt heeft een hoog ge-
ruststellend gehalte en gaat voorbij aan de geïsoleerde positie die
Nederland in de wereld kennelijk wil innemen op het punt van de
bescherming van het menselijk leven.

7.3.3 Grotere terughoudendheid bij artsen
Uit het eerder genoemde NRC-artikel komt naar voren dat veel art-
sen onvoldoende op de hoogte zijn (geweest) van de mogelijkheden
van palliatieve zorg en dat zij zich soms daardoor gedwongen voel-
den mee te werken aan toepassing van euthanasie (“als ik toen wist
wat ik nu weet, dan was het anders gelopen”). Onder de nieuwe
wetgeving voorzien artsen ook moeilijkheden. Patiënten gaan blijk-
baar uit van een recht op euthanasie (“de patiënt eist de dood”),
terwijl in de wetgeving ook is vastgelegd dat aandacht moet zijn be-
steed aan alternatieve oplossingen. Uit het artikel komt naar voren
dat met name huisartsen steeds duidelijker de betekenis van pallia-
tieve zorg gaan zien: onder andere goede pijnbestrijding en ster-
vensbegeleiding. Een aantal geïnterviewde artsen geeft aan dat
palliatieve zorg de vraag naar euthanasie kan wegnemen (“En vaak
komt de euthanasie er dan niet meer van.”).

De minister spreekt in haar brief aan de Tweede Kamer over het
artikel waardering uit voor het feit dat de open discussie artsen er-
van bewust heeft gemaakt hoe men over de kwaliteit in de laatste
fase van het leven kan denken. Euthanasie moet volgens haar een
uiterste middel zijn, nadat alternatieven in behandeling gezicht zijn.
De angel zit in het slot van de brief: “Men moet er echter voor waken
palliatieve zorg als toverwoord te gebruiken tegen al het lijden in de
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laatste fase van het leven. Palliatieve zorg en euthanasie liggen in
elkaar verlengde.” Weliswaar is palliatieve zorg geen tovermiddel,
maar het moet wel de beste zorg zijn aan het einde van een men-
senleven. Met name uit de laatst geciteerde volzin blijkt dat er dus
een fundamenteel verschil van mening ligt ten aanzien van de wet-
telijke bescherming van menselijk leven.

7.3.4 Palliatieve sedatie 17

Bruntink geeft in zijn eerste artikel in Pallium aan dat specialisten
palliatieve zorg in het buitenland de voorkeur geven aan sedatie
boven euthanasie. Sedatie houdt in dat het bewustzijn van de pati-
ent in de stervensfase met bepaalde middelen wordt verlaagd. De
patiënt wordt in (diepe) slaap gebracht. Het is opmerkelijk dat de
inhoudelijke discussie hierover tot nu toe niet echt is gevoerd. De
intentie van de arts bij sedatie is verlichting van lijden, opdat de pati-
ent een rustige, natuurlijke dood kan sterven. De intentie is dus na-
drukkelijk niet de beëindiging van het leven als oplossing voor de
beëindiging van lijden. De gedachtegang sluit naadloos aan bij de
benadering van Teeuw tijdens de conferentie. Uiteraard moeten
voor palliatieve sedatie duidelijk omschreven criteria gelden. De
hierboven aangehaalde informatie biedt naar mijn mening een goe-
de aanzet om te komen tot heldere criteria voor de toepassing van
palliatieve sedatie.

7.4 Besluit
Het thema van de conferentie was: de kerkelijke ambtsdrager als
ziekentrooster. Desgevraagd had mijn bijdrage een meer politiek
karakter. Ik heb de kern van de nieuwe euthanasiewetgeving de
revue laten passeren. Daarna ben ik ingegaan op het beleid aan-
gaande palliatieve zorg. Ten slotte heb ik enkele actuele ontwikke-
lingen aangeduid.

Nu terug naar het thema van de conferentie. Ik licht er het begrip
“ziekentroost” als kern uit. Een zieke en in het bijzonder een termi-
naal zieke heeft troost nodig. Die troost komt van iemand die betrok-
ken naast hem staat, die naar hem luistert, die hem deskundig ver-
zorgt en behandelt, die hem met “troostelijke redenen uit het Woord

                                                
17 Zie Rob Bruntink, Palliatieve sedatie, Pallium, tijdschrift over palliatieve zorg, jrg. 3, nr. 6, p.
2, 7-11. Zie ook Rob Bruntink, Verlichting van het lijden, Algemeen Dagblad d.d. 30-11-2001.
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van God” hulp bewijst (zie bevestigingsformulier voor diakenen).
Een kerkelijke ambtsdrager hoort zo’n ziekentrooster te zijn. Maar hij
kan dit vaak niet alleen, omdat hij voor de totale zorg (zie lezing van
Den Hartog) niet is opgeleid. Daarom horen ook werkers in de zorg
de houding van een ziekentrooster te hebben, en dat niet alleen met
hoofd en handen, maar ook met het hart.

Voor de verdere verbetering van de palliatieve zorg aan patiënten in
de laatste levensfase zijn volgens mij drie dingen noodzakelijk:
•  de overheid schept de juiste randvoorwaarden (organisatorisch,

financieel en in de opleidingen van artsen en andere werkers in
de zorg);

•  de instellingen voor verpleging en verzorging bevorderen de
palliatieve houding bij hun medewerkers door gerichte vorming,
training en opleiding;

•  kerkelijke ambtsdragers hebben in hun pastorale contacten vol-
doende oog voor de geestelijke en sociale aspecten van pallia-
tieve zorg.

Dit alles vereist niet alleen goede intenties van alle partijen, maar
ook het daadwerkelijk gestalte geven aan palliatieve zorg. Er is voor
alle betrokkenen dus voldoende werk aan de winkel.
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