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Euthanasie
KRITIEK Locatie vandaag bekend

door Koos van Wees

DEN HAAG – Zieke mensen die
hun arts tevergeefs vragen om
euthanasie kunnen binnenkort
terecht in een levenseindekli-
niek. De Stichting Levenseinde-
kliniek, die de exploitatie op
zich neemt, maakt vandaag be-
kend in welke gemeente een on-
derkomen is gevonden.

De levenseindekliniek is bedoeld
voor mensen die binnen de eutha-
nasiewet vallen, maar die ‘nee’ te
horen krijgen op een verzoek daar-
toe. Ze moeten voldoen aan de ei-
sen van uitzichtloos en ondraaglijk
lijden.

Artsen van de kliniek zullen pa-
tiënten thuis bezoeken en scree-
nen. Na een toets van een onafhan-
kelijke arts bestaat de mogelijkheid
in de kliniek te sterven, of thuis, als
dat mogelijk is.

De kliniek is een initiatief van de
NVVE, de Nederlandse Vereniging
voor een Vrijwillig Levenseinde.
Volgens voorzitter Petra de Jong
voorziet de kliniek in een behoefte.
Zo wees een haalbaarheidsonder-
zoek uit dat nog steeds veel termi-
nale kankerpatiënten tevergeefs vra-
gen om euthanasie. Ook mensen
met beginnende dementie en met
chronische psychiatrische aandoe-
ningen worden vaak afgewezen,
hoewel ook die onder de werking
van de wet vallen.

Artsenorganisatie KNMG heeft
eerder sterk afwijzend gereageerd
op de komst van de kliniek. De art-
sen vinden dat „zorgvuldige besluit-
vorming over de dood vraagt om
een open blik, niet om een tunnel-
visie waarin de dood de enige uit-
komst is”. Ook heeft de KNMG kri-
tiek op de opnameduur in de kli-
niek, die zo’n drie dagen wordt.
Dat is veel te kort om vast te stellen
of er echt sprake is van ondraaglijk
en duurzaam lijden.

Volgens De Jong gaat het echter
om het sluitstuk van een proces
waarin door artsen van de kliniek
al eerder is vastgesteld of er echt te-
recht om euthanasie wordt ge-
vraagd.

Politiek zou de Levenseindekli-
niek niet op bezwaren moeten stui-
ten, heeft minister Edith Schippers
(Volksgezondheid) eerder in de
Tweede Kamer gezegd. Zolang
wordt voldaan aan de zorgvuldig-
heidseisen „zijn er ten principale
geen wettelijke belemmeringen”,
zei de minister.

Deze week is de Week van de
Euthanasie met als thema 10 jaar
Euthanasiewet. De NVVE zal deze
week door het hele land voorlich-
ting geven over wilsverklaringen
en mensen begeleiden bij het even-
tueel invullen daarvan. „Het komt
nog te vaak voor dat mensen het re-
gelen van een euthanasieverklaring
voor zich uitschuiven”, aldus een
woordvoerder van de NVVE.


