VRIENDENVANDE

NIEUWSBRIEF 01 JANUARI 2014
Dit is de eerste nieuwsbrief van Stichting Levenseindekliniek (SLK) in 2014. Deze brief
verschijnt vier keer per jaar omdat wij als jonge en snelgroeiende organisatie regelmatig nieuws en wetenswaardigheden willen melden aan onze vrienden en andere
geïnteresseerden.

Congres:
Levenseindekliniek als expertisecentrum
In maart viert de Levenseindekliniek haar tweejarig bestaan met een congres. Het
thema van het congres op 20 maart is ‘Levenseindekliniek als expertisecentrum’.
De praktijk leert dat artsen steeds vaker – vrijwel dagelijks – zich tot de Levenseindekliniek wenden voor advies en bijstand. De Levenseindekliniek gaat in deze behoefte
voorzien door middel van scholing, inzetten van euthanasieconsulenten en van ‘buddy’s’, die de artsen terzijde staan bij voor hen moeilijke euthanasiegevallen. Op het
congres ontvouwt de Levenseindekliniek haar plannen voor een concrete invulling van
deze kennisverspreiding.
Verder delen dan behandelend artsen en
nabestaanden hun ervaringen met de
Levenseindekliniek. Het gaat hierbij om
ervaringen over mensen uit de grootste
doelgroepen: dementerenden, mensen
met een voltooid leven en psychiatrisch
patiënten. Ook is er de presentatie van
de eerste gegevens uit het eerste wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheden van de Levenseindekliniek.
Het congres is in de Domus Medica aan
de rand van Utrecht. Het congres is bedoeld voor zowel artsen, verpleegkundigen, beleidsmakers en anderen die professioneel betrokken zij bij de kliniek, als voor de geïnteresseerde leek, zoals de Vrienden.
Het duurt van 09.30 uur tot 16.15 uur. Opgeven en meer informatie: www.levenseindekliniek.nl/congres

‘Het is mij gegund’, stond er op de rouwkaart van 86-jarige
moeder van de zussen Roelsma. Het wachten op de dood duurde lang.
Ze overleed met een grote glimlach op haar gezicht te midden van haar
dochters, zus, arts en verpleegkundige. ‘Ze

zijn heel zorgvuldig geweest’, zegt Roelsma, ‘Het is goed zo.’

Lees verder op www.levenseindekliniek.nl

Focus op complexe verzoeken
De Levenseindekliniek wil zich nog meer gaan richten op hulp aan
patiënten die in een situatie verkeren waarin geen andere arts
levensbeëindigende zorg kan bieden. Het gaat hier om patiënten
met complexe euthanasieverzoeken, zoals mensen die het leven
ondraaglijk en uitzichtloos vinden en lijden aan ziekten als multiple sclerose of een ernstige psychische aandoening.
‘Laat het duidelijk zijn dat wij niemand in de kou laten staan’,
aldus directeur van de Levenseindekliniek Steven Pleiter. ‘Maar
soms krijgen wij de indruk dat een arts zijn patiënten naar ons
doorverwijst terwijl hij zelf in staat is een euthanasieverzoek te
beoordelen en te verlenen dan wel een collega in de buurt ertoe
bereid te vinden.’

Vraag naar hulp Levenseindekliniek
Het aantal hulpvragen aan de Levenseindekliniek blijft stijgen. Uit de cijfers van 2013
blijkt dat de kliniek voldoet aan haar doelstelling euthanasie te bieden aan mensen
die met hun verzoek nergens anders terecht kunnen.
De kliniek verleende 133 keer euthanasie, voor een groot deel aan mensen wier verzoek door de eigen arts als te complex werd ervaren, zoals dementerenden (24 keer),
mensen met een opeenstapeling van ouderdomsklachten (23) en psychiatrische patiënten (9). In de overige gevallen weigerde de eigen behandelend arts om andere redenen, zoals principiële bezwaren of omdat euthanasie als te zwaar wordt ervaren.
Lees verder op de site
Linke naar: http://www.levenseindekliniek.nl/casuistiek-levenseindekliniek-onderscheidend-van-landelijk-beeld/

Voortbestaan lijkt verzekerd
Alle zorgverzekeraars vergoeden inmiddels de kosten of tonen bereidheid dat alsnog
te doen. De kliniek kan daarmee dit jaar het merendeel van de kosten bij de verzekeraars declareren. De toekomst van de Levenseindekliniek lijkt verzekerd.
Directeur Steven Pleiter van de Levenseindekliniek is tevreden. “Wij zijn de laatste
strohalm voor mensen die bij hun eigen arts tevergeefs om euthanasie vragen. We
zijn blij dat de verzekeraars nu ook het belang van ons werk inzien en daaraan willen
meebetalen.’’
Tot voor kort waren giften, legaten en projectsubsidies de belangrijkste inkomstenbron. Die geldstroom bood op de langere termijn een te smalle basis. Daarnaast was
er ook het principiële punt dat euthanasie, als erkend onderdeel van de basiszorg,
daarom betaald moet worden vanuit de zorgverzekering.
De onderhandelingen met de verzekeraars raakten eind vorig jaar in een stroomversnelling door een brievenactie van betrokkenen. Duizenden bestookten hun zorgverzekeraar met brieven waarin werd opgeroepen euthanasie via de Levenseindekliniek te
vergoeden. Grote verzekeraars als VGZ en CZ en kleinere als ASR, Zorg en Zekerheid,
ONVZ, Eno Zorgverzekering en DSW bleken alsnog bereid tot vergoeding over te gaan,
al of niet onder voorwaarden. Ook met Achmea (Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO) zijn
daarover inmiddels de eerste gesprekken gevoerd. Het verloop daarvan is zo hoopgevend dat de brievenactie inmiddels is opgeschort.

Zonder Vrienden geen Levenseindekliniek
Dankzij u, de Vrienden van de Levenseindekliniek, heeft de organisatie in 2013
veel mensen kunnen bijstaan in een
waardig levenseinde. Daarvoor willen wij
u, vooral namens de patiënten van de
Levenseindekliniek, hartelijk danken.
Wij zullen financiële steun van mensen
als u nodig blijven hebben omdat de verdere verdieping van ons werk buiten de
basisverzekering valt. Wilt u een (extra)

bijdrage overmaken, dan kan dat naar
IBAN NL66 INGB 0004 2408 36 ,
BIC INGB NL2A t.n.v. Levenseindekliniek,
Den Haag.
Wilt u meer weten over de mogelijkheid
van schenkingen of overweegt u de Levenseindekliniek te gedenken in uw testament? Voor meer informatie neemt u
contact op via 070 - 891 26 21.

in de media
De Levenseindekliniek is de afgelopen weken vaak in het nieuws geweest,
met name met betrekking tot hulp aan psychiatrisch patiënten.

‘De Levenseindekliniek maakt de verborgen vraag
naar euthanasie onder uitzichtloos en ondraaglijk
psychisch lijdende patiënten zichtbaar’
In NRC verscheen een interview met Levenseindekliniek-psychiater
Gerty Casteelen die euthanasie toepaste bij een patiënte met ondraaglijk
psychische last. Zij had uitvoerige gesprekken met de patiënte gevoerd.
Ook in de media: In Trouw stond in november een reportage over de euthanasie
bij een demente patiënt. Hij koos er bewust voor dat hij ruim voor hij zijn wilsbekwaamheid zou verliezen hulp bij zelfdoding zou krijgen. De fotoserie bij dit artikel
is genomineerd voor de Zilveren camera 2013.
Meer hierover op http://www.levenseindekliniek.nl/in-de-media/

“We zijn uiteindelijk de steun en toeverlaat voor mensen die tevergeefs bij hun
eigen arts om euthanasie vragen . Het
is terecht dat verzekeraars nu ook het
belang van onze zorg inzien en daaraan
mee betalen.”
Ton Streppel, penningmeester Stichting Levenseindekliniek

IBAN en machtigingen
Net als de rest van Nederland gaan we werken met IBAN-rekeningnummers (en BIC
voor buitenlandse betalingen). De rekeningnummers op de bankafschriften gaan er
met extra omschrijvingen en getallen anders uitzien, zoals bijvoorbeeld MachtigingsID
en IncassantID. Maar de afschrijving van uw donatie, indien u een machtigen hebt
verstrekt, zal gewoon doorgaan. De Levenseindekliniek zal periodiek, afhankelijk van
uw machtiging, uw bijdrage op of rond de 25ste van de maand afschrijven.

Adres

Contact

Stichting Levenseindekliniek
Postbus 13480
2501 EL Den Haag
Tel: +31 (0)70 352 4141
(09:30 - 12:00 / 13:30 - 16:30 uur)

Voor vragen over schenkingen, donaties,
giften, afschrijvingen en erfenissen.
+31 (0)70 891 2621
vrienden@levenseindekliniek.nl

