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Rechter helpt bij euthanasieverzoek
De rechter hielp de 80-jarige mevrouw Cobi Geluk uit Vlissingen en de Levenseindekliniek bij het verlenen van euthanasie. Eind april verleende de Levenseindekliniek euthanasie aan de vrouw.
Het leidde tot een rechtszaak toen de behandelend arts en de psycholoog van het
verpleeghuis waar de vrouw woonde, haar ‘niet wilsbekwaam’ achtten. Zij weigerden
het euthanasieverzoek en wilden de behandelrelatie met de vrouw niet stoppen. Ze
hielden euthanasie tegen door het de vrouw onmogelijk te maken om te vertrekken uit
het verpleeghuis.
‘Het verpleeghuis heeft haar euthanasieverzoek nooit serieus onderzocht’, zegt Steven
Pleiter, directeur van de Levenseindekliniek. ‘De familie van mevrouw Geluk en wij –
drie artsen waaronder een psychiater – stelden vast dat zij echt de wens had te overlijden.”
De 80-jarige wilde niet meer leven nadat
zij verlamd raakte door een hersenbloeding. Ze werd volledig afhankelijk van
hulp. Ook had ze cognitieve problemen.
Ze vond dat ze ondraaglijk en uitzichtloos
leed. Daarom vroeg ze vorig jaar via haar
zoon om euthanasie bij de arts van het
verpleeghuis.
De zaak legt een nieuwe discussie bloot
rond euthanasie, omdat rechters het
oordeel van de Levenseindekliniek zwaarder hebben gewogen dan dat van de behandelend verpleeghuisarts. Het is de
eerste keer dat de Levenseindekliniek
euthanasie heeft moeten uitstellen vanwege een juridisch conflict. De Levenseindekliniek kon de advocaatkosten op zich
nemen dankzij donaties van de Vrienden.

”Eigenlijk kun je zeggen dat het verpleeghuis
haar gevangen heeft gehouden.”
Directeur Steven Pleiter van de Levenseindekliniek in de Volkskrant
1 mei 2015 over het verpleeghuis dat wilde voorkomen dat een
patiënt euthanasie zou krijgen.

Oordeel ‘onzorgvuldig’
dekt de lading niet
De Levenseindekliniek wil met de toetsingscommissies euthanasie in gesprek
over het gebruik van de term ‘onzorgvuldig’. Deze term wekt ten onrechte de
indruk dat er onnauwkeurig wordt gewerkt. Ook als het gaat om procedurele
onvolkomenheden in een verder vlekkeloos verlopen euthanasieproces. De
toetsingscommissies euthanasie geven in hun oordeel alleen een ‘zorgvuldig’
of ‘onzorgvuldig’, een tussenoordeel is er niet.
Door haar voortrekkersrol loopt de Levenseindekliniek vaker tegen een ‘onzorgvuldig’
aan dan het landelijk gemiddelde. Ze herkent zich echter absoluut niet in de beeldvorming die dit met zich meebrengt. ‘We zijn ervan overtuigd dat we altijd zorgvuldig
handelen. Er is bij ons geen enkele twijfel over de hulp die wij geven aan mensen met
een euthanasieverzoek’, aldus de directeur van de Levenseindekliniek Steven Pleiter.
Toetsing
In 2014 werd over 226 casus een oordeel ontvangen van de toetsingscommissies, zo
staat in het Jaarverslag 2014. In 223 gevallen werd in overeenstemming met de wettelijke zorgvuldigheidscriteria gehandeld. In drie casus was dit volgens de commissies
niet het geval. Twee van deze euthanasie-uitvoeringen vonden plaats in 2013.
De toetsingcommissie oordeelde dat er procedureel verbeteringen mogelijk waren.
De Levenseindekliniek volgt de aanwijzingen nauwkeurig en past werkwijzen waar
nodig aan. In beide casus is de Levenseindekliniek ervan overtuigd dat ze handelde
volgens de wens van de patiënt. Over de in 2014 uitgevoerde casus oordeelde de toetsingscommissie dat
er aanvullend psychiatrisch onderzoek nodig was.
Over dit oordeel is de Levenseindekliniek zeer verbaasd. Een psychiater van de Levenseindekliniek had
vastgesteld dat er geen psychiatrische aandoening
aan het euthanasieverzoek ten grondslag lag.

“Mijn vader was altijd bezig met vragen als: hoe sta je in het
leven? Wat doe je als het einde zich aandient? (…)
De situatie van mijn vader verslechterde. (…) De huisarts
wilde niet ingaan op zijn verzoek. (…)
De Levenseindekliniek werd benaderd
en met het team van de kliniek voelde het
meteen heel vertrouwd.
Hij werd 87 jaar. Het sterven maakte een
einde aan zijn uitzichtloos lijden.”
Lees het verhaal op
Riet Koolen-Eggink

www.levenseindekliniek.nl/jaarverslag-2014/
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Van de 232 patiënten die in 2014 hun euthanasieverzoek ingewilligd kregen, was
33 procent jonger dan 70 jaar en 67 procent 71 jaar of ouder. De jongste patiënt
was 30 jaar en de twee oudste patiënten waren 103.
In 2014 werden 877 hulpvragen om euthanasie afgehandeld. Hiervan werd 26
procent gehonoreerd door een team van de Levenseindekliniek en 3 procent alsnog
door de huisarts, na bemiddeling of met steun van de kliniek. 24 Procent van de hulpvragen moest worden afgewezen omdat niet aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen
werd voldaan. Daarnaast werd in 30 procent van de gevallen de hulpvraag afgesloten
om andere redenen. 17 Procent van de hulpvragers overleed voordat de Levenseindekliniek het onderzoek kon afronden.

“Het is goed dat de Levenseindekliniek er is. Het geeft een
goed gevoel dat ik daar terecht kan als het ooit nodig is.”
een Vriend van de Levenseindekliniek

Vrienden bedankt
Onze oproep bij de vorige nieuwsbrief heeft veel positieve reacties opgeleverd. Heel veel
van onze Vrienden hebben een geldbedrag overgemaakt. Daarmee leveren ze een belangrijke bijdrage aan de extra zorg en begeleiding van onze hulpvragers, ondersteuning van onze artsen en verpleegkundigen, ondersteuning van huisartsen door onze
euthanasieconsulenten en andere initiatieven zoals het ontwikkelen van nascholing
voor behandelend artsen.
Ook was er contact met verschillende Vrienden die de Levenseindekliniek via hun testament een schenking willen doen, hetzij met een geldbedrag (legaat) of door de Levenseindekliniek tot (mede) erfgenaam te benoemen. Wij zijn de Vrienden zeer erkentelijk.
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