ANESTHESIST EN PIJNARTS PAUL LIEVERSE OVER

DE PRAKTIJK VAN HET NIEUWE EUTHANASIEBELEID

om zachte dood
sterven niet
DooR GERI-,AN SCHAAP

ok voor mensen die euthanasie om principièle redenen

afuijzen,lijkt de nieuwe eutìanasiewet die in april 2002 van
kracht werd niet alleen verliesposten te
hebben.Zo spreekt de wet uitdrukkelìjk van

levensverwachting. De focus hierbij is de kwaliteit van
leven, niet een langer leven.Anders gezegd:'leven aan
dagen toevoegen'in plaats van'dagen aanhet leven', De
patiént en zi.in naasten moeten geholPenworden om ook met de dood voor ogen - zo goed mogelijk te

palliatieve (leedverzachtende) zorg, en is de

kunnen léven. Maar de nieuwe euthanasiewet doet iets
heel anders: die beoogt levensbeéindiging te regule-

secontl opinion verylicht.Ook is nog steeds

ren."

in de regelgeving vastgelegd dat euthanasie alleen mag worden toegepast als de
patiènt daar uit vrije wil om yraagt (zre
kader). Het aantal euthanasiemeldingen

In medische kringen bestaat grote behoefte aan bii- en
nascholing rond pijnbehandeling en palliatieve zorg.
Dat geldt zelfs voor druRe yerpleeghuisartsen en huis-

neemt afsinds de registratie ervan, melden

van mrg

toetsinSsco m missie5 in
jaarverslag,
en
de KN['lG meent dat
hun
ookhet aantal niet-gemelde gevallen navenant terugloopt, mede door de inzet van

kelljkheid van palliatieve zorg,,,Er is weleen politieke
consensus over bijvoorbeeld uitbreiding van facilitei
ten voor bijscholing en financièle steun voor instellingen,maar helaas blijft het vaak bijbevlogen woorden en

deskundige euthanasieconsulenten (SCEN-

blijven concrete beleidsvoornemens uitl'

artsen).Ondanks dat overheerst bij dr Paul

Een heel fundamentele zorg van Lieverse - sinds 2000
duo raadslidvan de ChristenUnie-fractie in de gemeen-

de

vijf regionale

Lieverse,sinds l98galsdnesthesisten Piinarts verbonden aan de Danièl den Hoed
Kliniek in Rotterdam,de scepsis:,,De nteu-

artsen, stelt Lieverse met vreuSde vast. Maar een Punt
blijft een goede beschikbaarheid en de toegan-

te Bleiswijk - betreft het schiinbaar sterkste argument
van voorstanders van euthanasie:het criterium van de

vrijwilligheid. Euthanasie mag ook onder de nieurve

we euthanasiewet is geen verbetering."

euthanasiewet alleen worden toegePast als de patiènt

vrijwilìig om vraagt. Een beroep op het autonom-

Dood voor ogen

daar

Neem de palliatieve zorg aan ernstig zieke
patiènten.ln een online toelichting op de

ieprincipe of zelfbeschiÌkingsrech t staat volgens Lieverse in de praktijk echter bepaald niet sterk.Volgens hcm

nieuwe eulhanasiewet verzekert het minls-

is het een zeldzaamheid dat een euthanasieverzoek

,,Het is twijfelachtig of het in de meeste situaties
wel om een echt vriiwillig euthanasieverzoek Saaf'
en

werkelijk vrijwillig is. Het is voor hem een wezenlijke

Cultuur dat'alle mogelijke vormen van

vraag in hoeverre een ernstig zieke een onafhankelijk en

(palliatieve) zorg zijn aangewend' voordat
een arts euthanasie toePast. Dat klinkt

vrijwillig verzoek kan docn om euthanasie.

terie van Volksgezondheid, Welzijn

tieve zorg?", wil Lieverse weten. ,,Het doel
van palliatie is optimale zorg bieden aan
pati€nten met een vergevorderd, progres-

Hij legt uit dat een patiént dit verzoek doet in de mecst
afhankelijke, onvrijwillige en soms onmondige situatie
in zifn leven. Er zijn /ichamelijke Îactoten die de capa
citeit om beslissingen te nemen aantast€n. De terminale fase en de medicijnen die in deze situatie vaak

siefverlopend ziektebeeld en een beperkte

worden toegediend, bernoeili.iken een helder en

mooi.,,Maar wa( verstaal men onder pallia-

> normaal functioneren lan de hersenen. i\faar ookpsyàiicll bevindt
de patiént zich il ecn athankelì.jke situatie:hij is afhankehlk van
artsen die de informatie geven; hun houding, gebaren en'toae of
yolcc'kunnen - zelfs onbervust - een verzoek van de patiènt om
euthanasie uitlokl(en. Daarbij komt nog de druk ven de sonenle-

rirg, die bij

een bepaalde mate van zick zijn het toepassen van

euthanasie meer en meer als normaal ervaart. Dit alles kan ertoe
leiden dat de patiènt zichzelfals een orerbodige last gaat zien. Daar
naast is er noq dc mogelilkheid dat de patiènt aan een p-y,cJrlarri

sc[e stoorrrls Ìeidt. Bij patiènten nret kanker komt bijvoorbeeld
depressie t'ecl voor. ,,Al met al", concludeert l-ieverse, ,,is het

tèlachtig of het in de meeste situaties rvel

on

een echt

tu'ij-

vrijrvillig

euthanasieverzoek saat. Bovendien kan het in de praktijk nog erg
moeilijk zijn om vdst te stellen dat een verzoek vrijrvillig is."

Triomfantelijk
Niemand l'eet hoer.eel, maar er zijn nog altijd artsen die euthanasie yerrichlen zonder dit te melden. De regionale toetsingscommissìes vermoeden zelfdat 40é 50 procent van de euthanasieler

richtingen niet wordt gemeld. De nieuwe euthanasiervet rvil dat
bestrijden door de consultatie van een hveede arts \€rplicht te stellen. Lieverse is echter ook op dit punt niet gerust.,,Kcer op keer
tordt in de nredia trionfantelijk geroepen hoeveel mcldingen van

euthanasie de toctsingscommissies bereiken, alsoI het aantal
neìdingen een garantie is van ks'alitatiefgoede zorg.verlening. Om
die stiekeme prakrijk l'erkelijk re bestrijden, zou vooratgaande
consultatie r,an een in de palliatieve geneeskunde geschoolde arts
cen wettelijke lereiste moeten

ztn."

In e€n commentaar op de nieuwe euthanasien'et schreefhet Reformatorisch I),tgltlal ltt dc verpli(hte consullatie yan een hreede arls
praktischgezien niets r.oorstelt, omdat de eisen huisarts het verzoek
om euthanasie tèitelijk al heeft inge\.illigd. Klopt deze consratering?
,,Het

list sterk aan dc bedoeÌing van de arts die orn zo'n verpìichte

vraagt Is het niet meer dan een proccdureel detaiÌ,
een laatste hobbel die genomen moet worden? Uiteraard vraag je
dan r'en collega van l'ie je urinig regengas veruacht", anhvoordt
second opittiott

Lievcrse. ,,Het rvordt anders als zo'n second opirio, bedoeld is als
een betekenisyoÌlc consultatie.ln de tvetstekst is een zorg'uldigheidseìs opeenomen, die in deze laatste zin kan rvorden uitgelegd.

\bordat men namelijk tot euthanasie mag besluiten, moet de arts
met de patiènt tot de overtuiging gekonen zijn dat er voor d€ situatie rraarin deze zich bevindt geen redelijke andere oplossing isÌ'
N,ledici

lijken steeds vaker kritisch te staan tegenover ontrvikÌelin-

gen op het vlak van zorg

loor het lcvenseinde. I)aar is Lieverse blij
mee.,,lk hoor collega,artscn gcregeld de verzuchting slaken dat
somrnige pùtiénten - ofhun tamilie - rvel erg snel ot'er euthanasie
beginnen.Veel artscn achten de huidige eulhanasieprakti.jk doorgeschoten. Lìn dan heb ik het dus niet over artsen die uit principe
ll ncullicl stuan tcgcnolcr cuthirnl:ie.

ZeÌibeantsoordt hiìgeregeld vragen van collega'.s die vastlopen in
hun zorg voor ernstig zieke patìcnten. O0k i{anneer hij proeft dat
zii euthanasie ovcrrvegen, geeiÌ hij zo goed mogelijk advies ,,lk
steun de dokter; ìk geefgéén ondersteunìng aan euthanasie. Ik geef
eerlijk aan rr'at mijn srenzr'n zijn. trlijn motivering is duidelijk. \'eel
studies tonen aan dît I'erzoeken om euthanasie of hulp bii zeliìlo,

ding llncnrcn. rrtnnccr Jrl\cn gcschoold riin in zoig voor het
levenseìnde cn zich vaardigheden op dit terrein hebben rerrvorven. Ztln vaardighcid is bijloorbeeld het onderkennen dat een
CV KOERS NOVEMBER

2OO2

patiènî die cen euthanasieverzoek doet, daar heel verschilÌende dingen
mee kan willen uitdrukken. De meest voorkomende reden is angst. Patiènten zijn bang om hun rvaardigheid te verliezen, bang om ptn te hebben,
bang om te stikken,bang om alleen te

zijn.ln

de regel is de vraagom eutha-

nasie een noodkreet: een vraag om ecn uitrveg uit het lijden."

christeliike inbreng
De nieuue euthanasiervetger'ìng zou na een

jaar

dus in april 2003 - worden

bekeken in een evaluatierapport, zegden de Paarse bersindslieden Borst
(Volksgezondheid) en Korthaìs (Justitie) met enige tegenzin toe. Van het

kabinet-Balkenende vieÌ aanzienlijk meer te verwachten. CDA-staatssecretaris Clemence Ross-van Dorp die zich in haar tijd in de oppositiebanken behoorlijk kritisch toonde over de nìeurve regelgeving - kondigde
aan dat er grondig geevalueerd en gedebatteerd zou gaan worden in de
îveede Kamer. Nu het kabinet gevallen is, staat dit mogelijk op losse schroe-

,,Miin taak is niet een soort anti-euthanasiepropaganda
te voeren, maar als pijnaÍs zorgen voor patiénten"
ven.ln elk gevalzalhet debat over het zomerreces 2003 heen getildworden,
is de verwachting.
Aan Lieverse de vraag wat de christelijke inbreng zou moeten zijn in dat
evaluatiedebat. Zijn suggestie is om in te steken op drie kernpunten, te

beginnen bij toetsingscommissies. ,,Waarop toetsen zt? Vragen zij zich de
meest wezenlijke vragen af Is er genoeg gedaan om te voorkomen dat de
patiènt wel om euthanasie'moest'vragen? Hoe was de deskundigheid van
de geconsulteerde arts? \\hren er behandelingsmogelijkheden aanwezig?"
Een tweede

kernpunt is de deskundigheidsbevordering.,,De komende

evaluatie vormt een goede aanleiding om na te gaan ofdaar voldoende aan

gebeurt. Iedereen weet van de epidemiologische feiten van vergrijzing en
toename van het aantal kankerpatiènten. Neemt de capacÍeit van de medische en verpleegkundige opleidingen in geliike mate toe? Is er voldoende

aanbod van scholing in palliatieve zorgî"
De lrachtlijsten vormen het derde kernpunt. ,,Hoe staat het met de aanpak
daarvan? Ook dit punt is relevant. Een patiènt is afhankelijk van verzorging en verpleging; een beperkte beschikbaarheid van personeeÌ kan leiden
tot een gevoeì 'teveel' t e zijn en tot de vraagom euthanasie. Hoevecl mensen
kunnen niet ofveel te laat naar huis wegens personeelstekort bij de thuiszorg? Hoe vaak moeten verpleeghuizen bezuinigen op zorg wegens te

krap-

pe budgetten?"

Lieverse voelt er overigens weinig voor om een persoonlijke kruistocht
tegen de euthanasiepraktijk te voeren. ,,Mìjn taak is niet een soort antieuthanasiepropaganda te voereIl,maar als Pijnarts zorSen voor Patiènten

Daarbij spreek ik vaak met Patiènten over wat hen zoal bezighoudt, dus
ook ovcr hun mogelijke zorgen over het naderend sterven. Wanneer daarbij euthanasie ter sprake komt, rrcel ik me wel eens belast. Maar tegelijkertijd voel ik mij ook bijna vereerd dat zij zo'n geYoeliSe kwestie met mi

willen bespreken. lk heb dan weinig
behoefte aan een ethische discussie, Een uitgebreide bapreking von dit onder
maar wil veeleer zoeken naar de beste werp von de hond von Poul Lieverse is le

manier van reageren op iemand
zich zo kwetsbaar voeìt en wellicht

die

geen

vinden in een herziene versie von 'Chrístelijke orièntotíe in medisch-ethische ondeL

heel
ster- perheijn (Iindeboomreeks) verschijnt Een
mijn voorproel ís te vinden oP de website
<< hfto://home wonodoo nl/note4poul
naaste. Tot en met het eindel'
uitweg meer ziet. Samen met een

team zorg ik dan niet voor'een
vende', maar voor een levende,
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weryen', díe binnenkoft bijBwlten en SchiV

SCEN-ARTS JEANNETTE

VAN ANDELADVISEERT

HUISARTSEN BIJ EU-

,,lk wil niet dat mijn huisarts

THANASIE-MNVRACEN

hier problemen mee krijgt"
SCEN-arb Jeannette van Andel heeft de afgelopen jaren meerdere malen een col-

als je een verzoek om euthanasie

krtgt.

Je raakt zó betrokken bij
de situatie, dat je daardoor een
blinde vlek kan krijgen en be'
paalde uinvegen niet meer zieC'.
Een verzoek om euthanasie komt
weinig voor in een huisartsenpraktijk - zo'n een tot twee keer
per jaar Daarorn bezitten huis
artsen soms ter{einig parateken-

lega-huisarts bijgestaan toen een van zijn patiènten om euthanasie vroeg. Nagaan of
aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan, is haar belangrilkste taak. Daarnaast geeft ze

ook

leun

en advies, biivoorbeeld over palliatieve zorg. Mede door het werk van de

SCEN-artsen zou het aantal euthanasievenichtingen afnemen. ,,ln het verleden wist

een huisarb vaak niet waar hil moest ziln als hil daarover informatie wilde hebben."

DOoR RIES

vA

nis over deze materje. Ze kunnen,

VREESWI,K

en minste één andere, onafhankelijke collega moet een arts
raadplegen voordat hij tot euthanasie overgaat, zo schrijft de

euthanasiervetvoor0m aan deze eis goed te kunnen voldoen,
heeft de artsenorganisatie KNMG het project Stear en
Consultatie bij Euthanasie in Nederland(SCEN)op poten gezet.ln

prin-

cipe mag een huisarts elke collega benaderen die deskundig, objectief
en onafh a n kelijk tegenoverhem en zijn omlevensbeèindiging vragende
patiént staat. lemand uit dezelfde huisartsengroep voldoet meestalniet

naast het inroepen van een SCEN-arts voor een second opinion,
deze ook yoor steun en advies raadplegen.

Twiifels

- becumenisch volgens eigen zeggen en van huis
uit gereformeerd - heeft in de twee en een halfjaar dat ze nu

Van Andel

SCEN-arts is, vijftien keer een hulpaanvraag van een collega
gehad. De SCEN-artsen hebben om de zoveel tijd een rveek

aan dit criterium. Maar bij wie kan

dienst. Huisartsen met vragen ofdie een serond opinion willen

eenhuisarts dan wel aankloppen?

hebben, komen dan bi.jde dienstdoende SCEN-arts terecht. De

Het aantal gemelde gevallen van euthanasie

SCEN'levert'in dit geval een on-

blilft nog altild dalen, sinds de registratie er-

afhankelijke collega.

laatste keer voor haar was in augustus.\hn Andel: ,,lk probeer
altijd eerst in te schatten wat een arts wilrveten. Alleen advies

van begonnen is. Vorig jaar kregen de vijf re-

gionale toetsingscommissies in totaal 2.054
meldingen binnen, tegen 2.121 in 2000 en
2.216

in 1999. 0nduidelijk is no8 steeds hoe-

veel van de uitgevoerde euthanasiegevallen

wordt gemeld.

De

toetsingscommissies schat

ten dit op 50 ó 50 procent, maar de KNMC
vermoedt dat dit percentage aanzienliik hoger
licht. Maar harde cijfers ontbreken. Begin dit
jaar is in opdracht van de ministers Borst
0/olksgezondheid) en Korthals (Justitie) e€n
onderzoek gestart naar het totale aantal euthanasieverichtingen. Hierin wordt artsen ook
Sevraagd naar hun motieven om niet te melden. Het onderzoek wordt naar verwachting

ofook

Aangrijpend
Jeannette van Andel (52) had ja
renlang een huisartsenpraktqkin

Zeist. Tot begin dit jaar Toen
stapte ze ovef naar een andere
werkkring. Wel bleef ze SCENarts. Uit ondervinding$€et ze dat
een geval van euthanasie een
huisarts niet in de koude kleren
gaat zitten. ,,Tk ben blij dat ik nu
niet meer met deze verzoeken te
maken krijg.Wanthet is heelaangrijpend. fe hebt vaak jarenlang

een consultatie? In het laatste geval vraag ik het dossier
op en ga ik daarna praten met de huisarts en met de patiènt.
Waar zitten eventuele twijfels en knelpunten? Meestalheeft een

arts helemaal geen twijfels en vindt hij dat euthanasie hier op
zijn plaats is. Hij wil dan alleen aan de zorgvuÌdigheidseisen
voldoen. Mijn ervaring is dat dit in driekrvart van de geyallen
het geval is. Slechts bij een

klart

bestaan twijfels."

Van de consultatie maaktVan Andel een verslag dat ze aan de

huisarts geeft. Na uitvoering en melding komt het verslag bij
de regionale toetsingscommissie terecht. Die bepaalt op basis

van dit document en de informatie van de huisarts of deze
zorgvuldig heeft gehandeld.

Intieme gesprekken

een goede band met de patiènt en

0nderdeelvan de consultatie is een gesprekmet de patiènr die

zijn familie gehad. Sommige van
mijn collega's kunnen het niet

om beèindiging van zijn leven vraagt.VanAndel: ,,Wat voor iemand is het? Hoe lang speelt de vraag al? Waar bestaat zi.jn on,

van de toetsingscommissies, weten ,,te ver-

meer opbrengen en doen dat dan

moeden dat het aanta I situaties waarin een arts

ookniet meer Zevinden het emo-

draaghjke Ljden uit? Dat zijn vaak hele intieme gesprekken, want
je praatover iemands dood. Terrvijlje voor die patiènt toch een

overgaattot euthanasie,

tioneel te belastendl'

halverwege 200J afgerond. De KNMC liet in
mei, bii het verschijnen van het jaarverslag

is

gedaald" oorzaak

isvolgens de KNMC dat huisartsen doorgaans

Bijna driejaar geleden besloot ze

vreemde bent. Sommige mensen denken dat ik goedkeuring
moet geven, maar dat is niet zo. De huisarts beslist zell Vaak

een beroepdoen op SCEN-arlsen, die hen in-

aan het SCEN-project mee te

zeggen patiènten ook tegen

formeren over de wenelijke voorwaarden

doen en volgde ze de daarbij behorende cursus.,,lk weet uit er-

waaraan euthanasie moet voldoen én over
ternatieven, zoals palliatieve zorg.

Bron: NRC Hondelsblod
't0

al

varing hoe prettig het is als een
collega over.je schouder meekijkt

mij:'lk wil niet dat mijn huisarts
hier problemen mee krijgt'.over hem rvordt altijd met veel respect gesproken. Vaak is hij buitengervoon betrokken bij ziln
patiént.Overigens is het heel moeilijk om vast te stellen ofer
van ondraaglijk lijden sprake is,hoewel daarweì omschrijvinCV KOERS NOVEME€R
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gen vrn zijn. Ik r,ind dat dc moeilijkste zorgvuldigheidscis. Ik beslis nict of dat zo is, dat

zoek, dc zorgvuldigheidseiseu n'orden nagelopen en
cen datum rr'ordt atgesproken. fìn dan overliidt hii een

zorg tle vraag naar cuthanasie zou tioen

doet de patiént zelf. Het is hcel persoonlijk en

paar dageu voorde geplande levensbeèindiging uit zch-

iemand ondraagltk lildt, blijtt

zclf. \'an Andel stelt dat ze er is voor de huisarts, niet

mee te ondervangen. \trstikking oi
grotc inNendige bloedingen kunneu

subjectief. 0l
toch zijn eiten ervaring."
\'lilder Ìastig vinclt ze de cjs dat het verzoek
om levensbeèindiging vrijrlillig gedaan moet
zijn. ,,Als er een l ilsverklaring is,ligt het dui
delijk. lk probeer ook altijcl net ieutirnd allecn
te praten.le weet nan]elijk nooit rvat de ìnvlocd
van dc omger,ing is Uit zo'n gesprek bliikt snel
ofhd yerzoek echt rrijrr,illìt is.Ilalr sonrs heb

je nrijièls. l)an zesl remand bijyoorbeeld dat
hij niet mcer zo hocti en dat het ook voor zijn
vrouu' beter is. 0f clat hij zijn kinderen zo belast Iìet het ziekbcd. Dan zijn er ook andere in
vloeden in het spel."

voor de zieke. Het is nid de taak van dc geconsulteerde
arts oDr, als dat maar everì kan,cen patièrt van de cloocl

verstommen.,,Niet alhet lijden is dalr-

nìet n]iddelcn niet \ oorkonren $rcrden.

mijn

Zulke nrensen r,il ik letterlijk niet laten
stikken.0ok maak ik mee dat menscn

coìlega aau de zorgvuldigheidscisen heeft voldaan en
daarour niets te verr"iitcn valt. Als iemand eutharasie

die geen pijn hebbcn en niet benaurvd
zijn, toch nict meer verder r' illen leven.

vraagt, doet hii drt op basis van het zelfueschikkings'
rccht. Dat respecteer ik."

Ze zien darì tegen dc

Neg te houden. ,,Het gaiìt erorìr dat ik vaststeì dat

Alternatieven
Een andere zorgvuldigheidseis is dat een huisarts er ze-

ker van moet zijn dat er geen andere redelijke opìossing is voorheî ondraaglijk lijden van zijn patiènt.lnzet
van paÌliatieve zorg of anderc medische alternatieven

ontlùistering op of

tegen de ìiidt'nsrveg die er mogeliik aan-

komt.lJat is voor hen een ontìraaglijke
situatie. Wat telt in dezc situatie, is uit
eindelijk toch het oordeel van de pa-

tienl over zichzelf."
In haar praktijk in Zcist had ze patièn
ten onder haarhoedelvaan'an ze u'ist dat
die nooit orn lelensbeéindiging zouden

vragcrì.,,l)at \''aren voormii in zekere zllì

,,lk weet uit ervaring hoe prettig het is als een collega
over ie schouder meekiikt als ie een verzoek om euthanasie kriiSf'
UitzichtÌoosheid is voor een medicus het mak
keliikste vast te stellcn, Yindt ze. Bii de meeste
ziektes is inrmers het ziektel'erloop bekend en
kan ecn redclijk inschatting gemaakt rvorden

noer een arts bij zijn ovcntegingen nlecnemcn. ì\'faar
aan de kennis over de palliatrevc middelen schort het
nog al eens, is cle ervaring van \hn Anclel. In dc cursus

genaklieliike mensen. Je rvisr dat ic bii
hcn nooit geconfionteerd zou $'orden
met de mociliike vragen rond levensbeèindiging. Dat pastc niet bij hun le
vensovertulgins. I)aarover vall nict te
praten, dat \rist je. Dat heb ik altijd gerespecteerd. trfaar soms heb ik rr'el cens

neYoll'Ilaar

voor SCEN-arts rvordt de kennis hierover biigespijkerd'

een patiènt meegenìaakt waarbij ik

zodat deze hierover een huisarts kan biipraten.,,Dat een
arls niet alles weet over PalÌialicve zorg, is niet erS.Als

zelf afr roes:'hoe houd

deelt een SCE.'r--arts dat niet aan alle zorgvul
digheidseiscn is voldaan. Dat t{il nog niet zeggeu dat euthanasie dan dclìnitief vln de baan

hij zich dat maar rvelrealiseert en beseft dat hiidie kennis ergens vandaan moet halen. Bilvoorbeeld bij de
S(lE\- arts ofde helpdesk pallictieve zorg.ln het verlc-

hangen.Zelf denhik ookrtel eens na

is. Zodra wcì aan cle eisen voldaan is' kan het

tlen rvist een huisarts vaak niet waar hii moest zijn als
hij daarover intìrrmatie rlilde hebben."

de situatie niet goed rnschatten. Nfaar
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