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NIEUWSBRIEF 03 SEPTEMBER 2015
Welkom nieuwe Vrienden
In juli werden er twee acties uitgevoerd voor het werven van nieuwe Vrienden. Bij
Relevant, het tijdschrift van de NVVE, werd een oproep bijgesloten. En er werd een
brief gestuurd aan de donateurs van de Stichting Vrijwillig Leven. Ruim 4.000 mensen
reageerden met een donatie of machtiging. Hartelijk dank daarvoor en welkom in
onze Vriendenkring.

Interview: de nieuwe
SLK-zorgmanager
‘Mede door de inzet van twee zorgmanagers kan de Levenseindekliniek
sneller beginnen met het onderzoeken van hulpvragen’, zegt Lous
Konijnenberg, arts en vorig jaar de
eerste zorgmanager.
Jenne Wielinga volgde een half jaar later.
Eén van hun taken is het verfijnen van de
processen in de organisatie waardoor
hulpvragen sneller door de juiste zorgverleners worden behandeld.
Lous Konijnenberg
‘We krijgen steeds meer hulpverzoeken’,
zegt Lous Konijnenberg. ‘Het is zaak dat we vlot, goed en effectief de hulpvragen kunnen bestuderen: de triage. We moeten er eerst zicht op krijgen of de patiënt een team
toegewezen kan worden, dus nemen we direct na elke nieuwe aanmelding contact op
met de eigen behandelaar. We hebben daarvoor het dossier van hem nodig. We willen
ook met hem in contact komen omdat we willen weten waarom de patiënt niet bij
hem terecht kan met de euthanasievraag. Soms blijkt dat de behandelend arts onvoldoende zeker is van zijn zaak. In sommige gevallen kunnen wij hem bijstaan, waarna
hijzelf de euthanasie onderzoekt en uitvoert.”
De zorgmanagers kunnen hun werk doen mede dankzij geld dat de Vrienden doneren.
Lees verder op levenseindekliniek.nl

“De behandelrelatie van de Levenseindekliniek met haar
patiënten is misschien anders dan die van een huisarts,
maar minstens zo intensief ”
Uit een opiniestuk van Steven Pleiter op diverse digitale media.
www.levenseindekliniek.nl/nieuws.

Levenseindekliniek roept huisartsen
op tijdig door te verwijzen
Steeds vaker wordt de Levenseindekliniek geconfronteerd met buitengewoon spoedeisende hulpvragen. Meestal gaat het om mensen die ondraaglijk lijden in het laatste
stadium van kanker. Deze hulpvragen zijn bij de behandelende arts al langer bekend.
Spoed en euthanasie zijn onverenigbare zaken. Vandaar dat de Levenseindekliniek
oproept om in een zo vroeg mogelijk stadium haar hulp in te roepen. Op de eerste
plaats ten bate van deze hulpvragers die onnodig lang lijden. Maar ook van de andere
hulpvragers, die hierdoor dreigen langer te moeten wachten voordat zij aandacht krijgen, terwijl ook hun hulpvraag heel dringend is.

Nascholingsmodule
bijna af

Oprichting
stichting Vrienden

De samenstelling van de nascholingsmodule over euthanasie en dementie is
bijna voltooid. Het betreft een les van
circa drie uur voor artsen. Het lesmateriaal is gebaseerd op casuïstiek uit de
complexe euthanasiepraktijk.
De Levenseindekliniek hecht er aan
artsen goed voor te lichten over de
euthanasie. Deze module komt tot
stand met bijdragen van de Vrienden.

Er komt een stichting van Vrienden van
de Levenseindekliniek. De Levenseindekliniek vindt de Vrienden zo waardevol dat
ze de bijzondere relatie tot uitdrukking wil
brengen in een aparte entiteit. Met de
oprichting van een Stichting worden de
middelen van beide eenheden apart inzichtelijk gemaakt.

Besef van uitzichtloosheid
‘Hij was een markant figuur en ziek, eenzaam met een besef van uitzichtloosheid’, zegt Remco Verwer, anesthesist en arts bij de Levenseindekliniek.
Op 63-jarige leeftijd overleed de patiënt waarover hij praat, met behulp van
euthanasie.
‘De man had een bewogen leven achter de
rug: slechte jeugd, een enorme hang naar
vrijheid, een zeer begaafd handwerksman,
twee keer getrouwd en gescheiden. En toen
kreeg hij hersenbloedingen en speekselklierkanker met lichamelijke beperkingen
als gevolg.’ Verwer somt er een aantal op,
zoals pijn, verlammingen en incontinentie,
spastisch, geschonden gelaat en vaatproblemen.
De patiënt zag een verder leven niet zitten;
medicijnen werkten niet meer. Hij verving
deze door gedurende de dag slokjes bier te
drinken. De eigen huisarts kon hem niet
helpen. ‘Wij, de verpleegkundige en ik, hebben uitvoerig met hem gesproken. We hebben samen gelachen en heel intens gesproken. We ontdekten dat hij door zijn directe
Remco Verwer
manier van communiceren moeilijk een
langdurige relatie met mensen kon opbouwen. Hij was eenzaam.’ Ook de SCEN-arts
oordeelde dat het invoelbaar was dat de patiënt euthanasie wilde.
Verwer: ‘Ik zie de patiënt nog op de rand van het bed zitten met zijn laatste biertje
in zijn hand en het infuus in zijn arm. Zo is hij in slaap gevallen en overleden.’

Feiten en cijfers eerste half jaar
• De Levenseindekliniek heeft in het eerste half jaar van 2015 bijna evenveel kankerpatiënten euthanasie gegeven als over heel 2014. In dat jaar kregen 53 kankerpatiënten euthanasie, de afgelopen zes maanden waren dat er 49.
• Ook blijkt uit de halfjaarcijfers dat in de eerste helft van 2015 al meer mensen
met een psychiatrische aandoening euthanasie kregen dan in heel 2014.
• Het eerste half jaar is er 160 keer euthanasie uitgevoerd. Dat zijn er 58 meer
dan in 2014.

Gezocht: notaris

Stichting Vrijwillig Leven

De Levenseindekliniek is op zoek naar
een notaris (of notariskantoor) die wil
helpen/sponsoren met het opstellen/
wijzigen van statuten. Wilt u daarmee
helpen? Neem dan contact op met
Petra Nijs, T: 070 352 4141
E: p.nijs@levenseindekliniek.nl.

De Stichting Vrijwillig Leven (SVL) geeft
na opheffing haar vermogen aan de
Levenseindekliniek. ‘Het gaat om een
substantieel bedrag en daar zijn we erg
blij mee’, zegt Steven Pleiter, directeur
van de Levenseindekliniek.
De SVL meent dat de Levenseindekliniek
het meest handelt in overeenstemming
met haar eigen doelstellingen. Deze
stichting (opgericht in 1996) kreeg na
de komst van de Levenseindekliniek
steeds minder hulpvragen. Daarop besloot het bestuur in maart van dit jaar
de SVL op te heffen.

Periodieke schenkingen en gulle giften
De afgelopen tijd werd de Levenseindekliniek verblijd met tientallen periodieke
schenkingen en grote giften. Een periodieke schenking is voor veel Vrienden
interessant door de ruimere fiscale aftrekmogelijkheden.
Uitgebreide informatie vindt u op www.levenseindekliniek.nl onder
Steun de Kliniek.
Ook werden wij verrast door een aantal grote giften van € 500,tot wel € 20.000,-. Iedere gift is voor ons belangrijk, maar deze
gulle gevers willen we toch extra bedanken. Voor vragen over periodieke schenkingen en grote giften kunt u ook contact opnemen
met onze adviseur Schenken en Nalaten, Theo Hesen,
via vrienden@levenseindekliniek.nl of tel: 070 891 2621.

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

