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‘Vanaf het eerste moment
was er een vertrouwensband’
‘De gezondheid van mijn moeder ging de laatste jaren steeds verder achteruit.
De ouderdomsvergeetachtigheid kreeg wel vreemde trekjes af en toe. Ze had
enorme rugpijn door een onbehandelbare gebroken ruggenwervel, was blind
aan een oog en stokdoof. Bovendien had ze sinds enige tijd last van hartritmestoornissen.
Het werd zo erg, dat ze niet langer alleen
thuis kon wonen. Ze was toen 89. Ze kon
naar een verzorgingshuis, waar ze al heel
snel een blaasontsteking kreeg en een daaruit voortvloeiend delier. Ze was erg in de war
en uit onderzoek bleek dat ze inmiddels aan
het dementeren was. Zes weken na de verhuizing kreeg zij een plek in een verpleeghuis. Ze werd daar vreselijk ongelukkig.
Ze vond het leven zoals ze dat moest leiden
niet meer leuk en bovendien ging haar gezondheid ook steeds verder achteruit. Ze
moest overal mee geholpen worden. Mijn
broer, zus en ik zagen haar worstelen met
haar leven op dat moment. Ze vertelde me
op een dag dat ze zo graag euthanasie wilde, maar dat tegenover ons “niet kon maken”. We hebben haar toen gezegd dat we
haar volkomen begrepen en achter haar
beslissing zouden staan.

Roelien Zantvoort, nabestaande

Vanaf het eerste moment was er meteen een vertrouwensband tussen onze moeder en
de arts en verpleegkundige van de Levenseindekliniek. Mijn moeder was enorm opgelucht. Zij had het gevoel weer een stukje regie in handen te krijgen, zoals ze dat in haar
leven gewend was.
Er zijn diverse gesprekken geweest met de arts en verpleegkundige van de Levenseindekliniek. Om een depressie uit te sluiten is er ook een psychiater ingeschakeld. Deze
stelde ook vast dat ze wilsbekwaam was.
We hebben een paar intense laatste weken met haar gehad. Het was mooi op die manier afscheid te kunnen nemen, daar naar toe te kunnen leven. Voor ons is dat erg belangrijk geweest in de verwerking. Haar dood zelf was heel mooi, waardig, ze heeft niet
geleden. Dit was precies zoals ze het wilde.’

Uitnodiging Informatiebijeenkomst Vrienden
De Vrienden van de Levenseindekliniek organiseren verspreid over het land een
vijftal informatie-ochtenden waar u van harte welkom bent. Steven Pleiter, directeur van de Levenseindekliniek praat u bij over de stand van zaken en de laatste
ontwikkelingen. Wij geven een blik op het werk van de artsen en verpleegkundigen
van de Levens eindekliniek met de documentaire “Levenseindekliniek”.
Daarna is er ruim tijd om samen van gedachten te wisselen over deze aangrijpende
documentaire. En wij vertellen u graag over onze euthanasieconsulenten. Een project
dat vooral mogelijk is dankzij de bijdragen van vele Vrienden.

De bijeenkomsten zijn op:
8 juli in Eindhoven
(Regardz de Gele Kegels)
15 juli in Amsterdam
(Regardz Planetarium)
22 juli in Zwolle
(Regardz de Nieuwe Buitensociëteit)
29 juli in Utrecht
(Regardz La Vie)
5 augustus in Rotterdam
(Airport Hotel)
De bijeenkomsten zijn op vrijdagochtend en duren van 10.00 tot 12.30. U kunt zich
aanmelden via de antwoordkaart bij deze nieuwsbrief of via de website www.vriendenlevenseindekliniek.nl U ontvangt dan ongeveer een week van tevoren een bevestiging
en routebeschrijving.
Geeft u ook uw emailadres op? Dan kunnen wij e.e.a. goedkoper aan u versturen.
Aanmelding is op volgorde van binnenkomst. Deelname is gratis.

Verrassingen voor de Levenseindekliniek
De Levenseindekliniek wordt iedere dag weer blij verrast door de vele steunbetuigingen van de vele Vrienden. Deze morele en praktische steunbetuigingen helpen de artsen en verpleegkundigen enorm bij hun taak. Iedere bijdrage, groot of klein telt.
Twee bijzondere verrassingen willen wij u niet onthouden. De JBB-stichting uit Amsterdam doneerde een bedrag van € 10.000,- uit waardering voor de inzet van de Levenseindekliniek. Mevrouw S. uit B. schonk via haar testament een aanzienlijk deel van haar
nalatenschap aan de Levenseindekliniek en gaf zo postuum een aanzienlijke steunbetuiging. Meer informatie vindt u op www.vriendenlevenseindekliniek
of u stelt uw vraag via vrienden@levenseindekliniek.nl

Jaarverslag 2015

De Levenseindekliniek heeft in 2015 365 mensen kunnen helpen met hun
euthanasiewens. Dat waren er 133 meer dan in 2014. 1234 mensen deden
een verzoek, zo meldt het jaarverslag 2015.
De groei In het aantal vervulde verzoeken is deels te verklaren uit de toename van
het aantal teams van artsen en verpleegkundigen tot meer dan veertig. Ook was het
aantal mensen met kanker dat euthanasie kreeg bijna twee keer zo groot. Bij kanker
is relatief eenvoudig vast te stellen of terecht om euthanasie wordt gevraagd.
Wat verder opvalt in het jaarverslag:
• 53 mensen die euthanasie kregen hadden een stapeling van ouderdomsklachten
• Van de psychiatrische patiënten kregen er 36 euthanasie
• De gemiddelde leeftijd bij euthanasie was 73,2 jaar
• Eén keer kon de wens van een echtpaar om euthanasie te krijgen worden vervuld
• V
 an de euthanasieverzoeken had 18 procent een spoedeisend karakter, meestal
bij kanker
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Meer informatie is te vinden op de website levenseindekliniek.nl/jaarverslag-2015/

Congres: ‘Geef patiënt geen valse hoop op euthanasie’
Artsen moeten bij zichzelf te rade gaan hoe ze zich verhouden tot sterven en
de dood. En geen traject euthanasie starten als ze eigenlijk al weten dat ze
dit zelf niet zullen voltooien. Die oproep deed Giliam Kuijpers (foto), directeur
beleid van artsenfederatie KNMG, tijdens het congres Complexe euthanasie.
Kuijpers vindt dat artsen die zelf geen
euthanasie geven de morele verplichting hebben door te verwijzen naar
collega’s die dat wel doen.
Betty Meyboom-de Jong, lid van de Adviescommissie Voltooid Leven, pleitte op dit
congres van de Levenseindekliniek voor
onderzoek naar de doodswens van mensen
die hun leven voltooid achten. Vrijwel altijd
kan in die wens worden voorzien, vertelde ze, onder het hoofdstuk ‘stapeling ouderdomsklachten’. Er zijn maar weinig mensen die hun leven voltooid vinden en niks
mankeren, meende ze. Omdat het er zo weinig zijn hoeft er ook niets aan de wet veranderd. Meyboom vertelde niet hoe ze zo zeker weet dat het maar een kleine groep is.

Adrienne van den Wildenberg
overleden
Bestuurslid van de Levenseindekliniek Adrienne van den Wildenberg (66) overleed op donderdag 31 maart. Haar optimistische hart had het opeens begeven. Zij was vanaf het begin
af aan een bevlogen bestuurslid dat zich vooral inzette voor
de kwaliteitsbewaking van de zorg die de Levenseindekliniek
biedt. Wij betreuren haar overlijden zeer.

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

