VRIENDENVANDE

NIEUWSBRIEF 04 NOVEMBER 2014
Dit is de vierde 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.

Zorgen om psychiatrisch patiënten
De Levenseindekliniek maakt zich zorgen over het toenemend aantal psychiatrisch
patiënten dat euthanasie wil. Er zijn te weinig psychiaters om de hulpvraag van deze
mensen te onderzoeken en te begeleiden.
“Het liefst willen we de hulpvraag snel en grondig beoordelen, maar dat wordt met
weinig psychiaters lastig’, zegt directeur Steven Pleiter. “Wij willen niet tekort schieten in de hulpverlening en mensen onnodig lang laten lijden. Het is een maatschappelijke gewaarwording dat er mensen zijn die ondraaglijk psychiatrisch lijden en euthanasie willen.”
Psychiatrisch patiënten die bij de Levenseindekliniek aankloppen met een euthanasieverzoek
worden in eerste instantie onderzocht door
een psychiater. Deze specialist bepaalt of het
vervolgonderzoek door een psychiater of een
andere arts gedaan mag worden. De ervaring
leert dat de psychiater van het vooronderzoek
steeds vaker beslist dat een psychiater ook het
vervolgonderzoek moet doen.
De Levenseindekliniek is in 2012 voorzichtig begonnen met in behandeling nemen
van hulpverzoeken van patiënten uit de psychiatrie. Vorig jaar zijn er negen euthanasieverzoeken van psychiatrisch patiënten gehonoreerd. Dit jaar zijn er al veertien verzoeken ingewilligd.
Tijdens het congres afgelopen voorjaar deden psychiaters van de Levenseindekliniek
al een oproep aan vakgenoten om zich in te zetten voor haar patiënten. Dit najaar
deden twee psychiaters dezelfde oproep in hun vakblad. Dit resulteerde al in meerdere
informatieverzoeken van psychiaters.

“…ze waren zo hartelijk en betrokken…. ze waren heel
toegankelijk…..erg dichtbij, het was een korte periode en
het voelde meteen als heel vertrouwd…..”
Aldus een anonieme nabestaande over het contact met de arts en de verpleegkundige
van de Levenseindekliniek in het onderzoek
“Het functioneren van de Levenseindekliniek AMC/VUMC 2014”.

Tweemaal ‘onzorgvuldig’
meent toetsingscommissie
Tweemaal heeft een Regionale Toetsingcommissies Euthanasie (RTE) dit jaar het oordeel
‘onzorgvuldig’ gegeven over het handelen bij
euthanasieverzoek van de Levenseindekliniek.
Van beide gevallen is de kliniek overtuigd dat
de euthanasie op rechtmatige gronden is uitgevoerd.
Volgens Levenseindekliniekdirecteur Steven
Pleiter betreft het oordeel ‘onzorgvuldig’ de
gevolgde procedure. Er is geen twijfel over de juistheid van de beslissing om euthanasie
te verlenen. Maar toch: “Een oordeel ‘onzorgvuldig’ van een RTE is vervelend, maar wij
blijven ons uiterste best doen om zorgvuldiger dan zorgvuldig te zijn. Voor ons blijft
het beleid om nul keer onzorgvuldig te zijn.”
De twee oordelen waren voor de kliniek aanleiding om protocollen aan te scherpen.

Blij met Goede Vrienden
Dankzij de hulp van de Vrienden van de
Levenseindekliniek lukt het ook dit jaar
weer de laatste eindjes aan elkaar te knopen. De zorgverzekeraars vergoeden met
ingang van 2014 weliswaar de basiszorg
van de Levenseindekliniek, maar er blijft
nog van alles over. Vooral juist de extra
zorgvuldigheid en extra aandacht die voor
deze unieke hulpverlening nodig is, blijft
financieel onder druk staan. Voor 2015

zijn er weer nieuwe onderhandelingen
met de zorgverzekeraars, maar het zal
nog even duren voordat de resultaten
daarvan bekend zijn. Daarnaast zijn er
verschillende projecten, bijvoorbeeld de
begeleiding van artsen die zelf wel willen
helpen maar onzekerheden hebben met
betrekking tot één of meer aspecten van
het euthanasieverzoek. Deze projecten
zijn alleen mogelijk dankzij de Vrienden.

“Psychiaters blijken nog steeds maar
moeizaam bereid euthanasieverzoeken in
beraad te nemen. Psychiatrische stoornissen
leiden nooit spontaan tot de dood, er is geen
sprake van terminaal lijden, en dat is voor
veel psychiaters een te grote barrière.”
Gerty Casteelen en Paulan Stärcke, psychiaters,
in De Psychiater, oktober 2014

in de media

Minister Schippers wil dat bij euthanasie op
demente mensen altijd een geriater wordt betrokken.
En als het gaat om psychiatrische patiënten
moet een psychiater altijd een rol spelen
Bericht op nos.nl

Levenseindekliniek zoekt psychiaters:
“Het aantal aanmeldingen in Gelderland is sinds de oprichting
van de kliniek toegenomen”
Bericht van Omroep Gelderland

Toename aantal hulpvragen psychiatrie
Het aantal hulpvragen neemt toe. Tot en met oktober 2014 ontving de Levenseindekliniek gemiddeld 85 hulpvragen per maand. Dat is ten opzichte van vorig jaar
20 per maand meer.
• Tot en met oktober kreeg de Levenseindekliniek in totaal 847 verzoeken.
• 1 op de 3 verzoeken is van een psychiatrisch patiënt.
• Tot en met oktober waren 325 verzoeken afkomstig van psychiatrisch patiënten.
• 1 op de 12 verzoeken in de categorie psychiatrie wordt gehonoreerd;
de overigen voldoen niet aan de criteria
• Vorig jaar werden 9 patiënten met psychisch lijden geholpen.
• Dit jaar werden tot en met oktober 14 patiënten met psychisch lijden geholpen.

Minder ruimte, minder huur
Vooruitlopend op het nieuwe boekjaar
heeft de Levenseindekliniek zodra dat
contractueel mogelijk was een deel van
het pand weer teruggegeven aan de verhuurder. De oorspronkelijke opzet om
daar patiëntenkamers van te maken blijkt
niet nodig te zijn nu hulpverlening vrijwel

altijd bij mensen thuis plaatsvindt. De
bespaarde huurpenningen worden voor
de directe zorg gebruikt. Ook probeert de
Levenseindekliniek zo veel mogelijk van
vrijwilligers gebruik te maken. Hierdoor
wil de Levenseindekliniek de beschikbare
middelen zo goed mogelijk in te zetten.

Periodieke schenking populair
Steeds meer mensen steunen de Levenseindekliniek met een periodieke schenking. Dat
is fiscaal gunstig omdat de fiscus in veel gevallen dan meehelpt. Voor een periodieke
schenking moet een schriftelijke overeenkomst opgesteld worden voor een looptijd van
minimaal vijf jaar. Meer informatie over mogelijkheden en aanmeldingsformulieren
vindt u op http://www.levenseindekliniek.nl/schenkingen/ .
Zij gingen u voor met een periodieke
schenking: “Voor die mensen die bij een
arts komen die zich niet voor kan stellen
wat hun lijden betekent, wat die pijn betekent. Dat ook die zelf mogen beslissen
wat ze willen”. Donateur, Dongen
“Ik heb te doen met mensen die niet de
gelegenheid hebben hun leven rustig af te
sluiten. Uit mededogen dus. U doet goed
werk, als huisartsenvrouw maak ik van

dichtbij mee wat dat betekent.”
Donateur, Amsterdam
“Niemand vraagt er om geboren te worden, maar als je dood wilt moet je hemel
en aarde bewegen om iemand te vinden
die je wil helpen. Daarom vindt ik het heel
belangrijk dat er een ploeg mensen is die
er is als je ze nodig hebt, als je, zoals mijn
moeder, je leven geleefd hebt en je afscheid wilt nemen.” Donateur, Nijmegen

Gezocht: deskundige vrijwilligers
De Levenseindekliniek is op zoek naar mensen die belangeloos hun expertise in willen
zetten. Bent u deskundig/ervaren op financieel gebied (controller), hrm-management
of als jurist? Neem dan contact op met Petra Nijs (p.nijs@levenseindekliniek.nl).
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Voor vragen over schenkingen, donaties,
giften, afschrijvingen en erfenissen.
+31 (0)70 891 2621
vrienden@levenseindekliniek.nl

