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IN HET NIEUWS



MAG IK ALSTUBLIEFT DOOD?

“Ik wil morgen 
niet meer wakker worden”



DE VRAAG ACHTER DE VRAAG

Voor mij 
hoeft 
deze 

situatie 
niet meer

Voor mij 
hoeft 
het 

helemaal 
niet meer



• Waar ben je bang voor?
• Thuiszorg regelen/verbeteren
• Medicatie bekijken/aanpassen
• Sociaal team inschakelen (WMO) 
• Psychische hulp 
• Dagbesteding
• Woonsituatie wijzigen
• Netwerk inschakelen
• Rouwverwerking
• Geer en Goor inschakelen ☺

Voor mij 
hoeft 
deze 

situatie
niet 

meer



Voor mij 
hoeft 
het 

helemaal 
niet 

meer

• Wordt te vaak weggewimpeld
• Is er een actuele doodswens?
• Wat zijn de mogelijkheden?
• Hoe staat de huisarts erin?
• Steeds meer mensen willen          
het moment zelf bepalen 
• Zijn er wilsverklaringen?



WILSVERKLARINGEN

• Concreet middel om na te denken over het levenseinde
• Eerst weten wat je wel/niet meer wilt
• Dan verklaringen opstellen
• Daarna bespreken met de naasten
• Daarna bespreken met de huisarts
• Opslaan in patiëntendossier
• Actualiseren

• Wanneer situatie wijzigt
• Wanneer gedachten over het levenseinde veranderen
• Als huisarts dit graag wil



een palet 
aan 

keuzemogelijkheden

KEUZES ROND HET LEVENSEINDE



KEUZES ROND HET LEVENSEINDE

De natuurlijke dood de ruimte geven

• Instellen van een behandelverbod (bv longontsteking)
• Stoppen met griepspuit en pacemaker
• Bewust (medisch begeleid) afzien van eten en drinken            

(volgens richtlijn KNMG)
• Niet-reanimerenafspraak en/of -penning
• Advanced Care Planning (ACP)
• Palliatieve sedatie 



KEUZES ROND HET LEVENSEINDE

Sterven door medisch ingrijpen

• Euthanasie of hulp bij zelfdoding door een arts
• Geen recht van de patiënt
• Geen plicht voor de arts, wel morele doorverwijsplicht
• Werkt arts niet mee, dan naar Levenseindekliniek
• Levenseindekliniek kan buddy leveren voor een arts
• Leden NVVE kunnen Adviescentrum raadplegen
• Stapeling van ouderdomsklachten >



STAPELING OUDERDOMSKLACHTEN

• Sinds 2010 in toenemende mate toegepast
• Patiënt is niet terminaal ziek
• Patiënt heeft een reeks kleinere ouderdomsklachten
• Die klachten zijn individueel niet zo erg
• Patiënt ervaart hoeveelheid aan klachten als ondraaglijk lijden
• Sociale aspecten van medische klachten tellen mee
• Ontbreken aan veerkracht telt mee
• Niet meer kunnen relativeren van angst telt mee
• Existentiële eenzaamheid telt mee



KEUZES ROND HET LEVENSEINDE

Sterven in eigen regie: zorgvuldige zelfdoding

• (Poging tot) zelfdoding is niet strafbaar
• Hulp bij zelfdoding is wel strafbaar
• Algemene informatie geven is niet strafbaar

• NVVE (www.nvve.nl) 
• Coörperatie Laatste Wil (www.clw.nu)
• De Einder (www.deeinder.nl) 
• Levenseindecounseling (www.levenseindecounseling.com)
• Peaceful Pillhandbook in het nederlands

http://www.nvve.nl/
http://www.clw.nu/
http://www.deeinder.nl/
http://www.levenseindecounseling.com/


KEUZES ROND HET LEVENSEINDE

Sterven in eigen regie: Impulsieve zelfdoding
• Bijna 2000 per jaar
• Meer dan 90.000 pogingen per jaar
• 200 mensen springen per jaar voor de trein
• Zo snel mogelijk hulp regelen!

0900 - 0113



VOLTOOID LEVEN

• Er is nog geen wetgeving
• Rutte II wilde nieuwe wet (Schippers okt 2016) 
• D66 heeft eigen wetsvoorstel (Pia Dijkstra nov 2016)
• Rutte III:

• Ruimte in de Euthanasiewet beter benutten
• Brede discussie faciliteren

• Stapeling van ouderdomsklachten in plaats van voltooid leven 



EUTHANASIE BIJ DEMENTIE



DIENSTEN NVVE

 Wilsverklaringen (o.a. spreekuur in 32 plaatsen) 

 Regionale ledenbijeenkomsten (1x per maand in 1 provincie)

 Kleinschalig ledencontact (door het hele land)

 Individuele ondersteuning leden door het Adviescentrum

 Kwartaalblad Relevant

 Website met extra informatie voor leden



INFORMATIE EN GESPREK

www.nvve.nl




