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“Ik wil zelf ook voor euthanasie
kunnen kiezen”

“Door mijn werk in de terminale
begeleiding heb ik gezien hoeveel
ellende er is in verpleeghuizen. In
het algemeen kun je stellen dat
onze maatschappij ouderen niet
de zorg kan bieden die gewenst zou
zijn. Het verpleeghuis is echt een
eindstation geworden, waar het
draait om de laatste levensfase.
De kwaliteit van de begeleiding is
dikwijls echt erbarmelijk. Bejaarde
mensen lijken niet zo belangrijk te
zijn en worden snel als last gezien.
We worden gedreven door geld en
economie, maar het is de vraag of
we daar mensen aan mogen opofferen.
Bram Sneep

Als predikant ben ik nu met emiraat, maar ik doe nog van alles. Ik leid gespreksgroepen in bejaardentehuizen, doe een
master geestelijke verzorging aan de VU en leid twee à drie keer per maand een kerkdienst. Ook heb ik me bij de Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek opgegeven
om mij na afronding van mijn studie dienstverlenend of adviserend voor de Vrienden
in te zetten.

Ik denk wel eens na over hoe mijn leven verder zal gaan. Euthanasie heb ik als geestelijk
begeleider van dichtbij meegemaakt bij een aantal ALS-patiënten. Ik wil zelf ook voor
euthanasie kunnen kiezen in een onomkeerbare situatie. Ik heb een medisch testament
laten opmaken en om het andere jaar bevestig ik bij mijn huisarts dat dit mijn wil is.
Ik behoor duidelijk niet tot de categorie christenen die euthanasie zonder meer afwijst.
Het heeft te maken met ethiek. Als je last hebt van een blinde darmontsteking mag je
zelf bepalen of je je laat opereren, maar zodra het om het levenseinde gaat, beslissen
anderen hierover. Ik kan me niet indenken dat het de bedoeling van de Schepper is dat
mensen onnodig lang moeten lijden als het leven geen zin en kwaliteit meer heeft.
Ik vind het wel belangrijk dat de wet wordt gevolgd, dat aan alle zorgvuldigheidseisen
wordt voldaan. Dit voorkomt dat er wildgroei plaatsvindt.”

Nieuwe reeks informatiebijeenkomsten
De Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek organiseert dit najaar verspreid over
het land nieuwe informatiebijeenkomsten. Met de uitnodiging die bij deze nieuwsbrief
is bijgesloten, kunt u zich aanmelden voor één van de bijeenkomsten. Deze zijn altijd
drukbezocht en ook nu verwachten we weer veel belangstelling. We plaatsen deelnemers op volgorde van inschrijving.

Terugblikken en vooruitkijken
De Levenseindekliniek heeft haar jaarverslag
2017 en beleidsplan 2018 online gepresenteerd. De nieuwe vormgeving biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om per onderwerp
op een eenvoudige manier zowel terug te kijken
als vooruit te blikken. De kern van het beleid
van de Levenseindekliniek ziet de bezoeker
van de website in één oogopslag. Wie meer wil
weten, komt door op de verschillende linkjes in
de tekst te klikken op een meer gedetailleerd
niveau. Zo krijgt de lezer per onderwerp snel en gemakkelijk een beeld van wat de
Levenseindekliniek het afgelopen jaar heeft gedaan en wat haar plannen voor de
komende periode zijn. U vindt een bericht over het jaarverslag en beleidsplan, met
daarin een link naar de gewenste informatie, op de website van de Vrienden van de
Levenseindekliniek: www.vriendenlevenseindekliniek.nl.

Verhalenboekje
In de gedrukte jaarverslagen van de afgelopen jaren stonden verhalen van mensen die
bij de Levenseindekliniek betrokken waren. Om dit door de lezers zeer gewaardeerde
aspect niet verloren te laten gaan, maakt de Levenseindekliniek nu een speciaal verhalenboekje dat zij als relatiegeschenk zal inzetten.
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Bram Sneep (70) was 35 jaar geestelijk verzorger in ziekenhuizen en verpleeghuizen. In de terminale begeleiding die hij deed, had hij herhaaldelijk met
euthanasie te maken. De afgelopen jaren kwam hij daarbij regelmatig in
contact met medewerkers van de Levenseindekliniek. De ethische benadering
van het levenseinde die zij tentoon spreidden, sprak hem dusdanig aan dat hij
circa vijf jaar geleden besloot Vriend van de Levenseindekliniek te worden.

Wervingscampagne
succesvol afgerond
De campagne om artsen en verpleegkundigen voor
de Levenseindekliniek te werven, die mede dankzij
de steun van de Vrienden tot stand is gekomen, is per
31 maart succesvol afgerond. Maar liefst 74 artsen
en 55 verpleegkundigen solliciteerden. 34 Kandidaten
zijn inmiddels aangenomen, met de starttraining
begonnen en deels al aan de slag gegaan. Helaas
was de belangstelling niet in alle regio’s even groot.
In Zuid-Holland, Zeeland, Flevoland en Limburg heeft
de Levenseindekliniek nog steeds behoefte aan
artsen. In Groningen en Gelderland heeft zij nog verpleegkundigen nodig. In het hele land is zij dringend
op zoek naar psychiaters. De Levenseindekliniek blijft
zich inspannen om deze medewerkers te werven.

Ambitieuze
nascholing van
start
Vanuit het Expertisecentrum Euthanasie gaat de Levenseindekliniek
haar opgebouwde expertise delen.
Met een ambitieus nascholingsaanbod wil zij steeds meer behandelaars
in staat stellen zelf een euthanasieverzoek op te pakken. Het expertisecentrum biedt dit jaar voor het
eerst de module Euthanasie in de
praktijk aan en breidt het aantal
nascholingen voor euthanasie bij
dementie uit. Daarnaast ontwikkelt
het centrum modules voor euthanasie bij psychiatrie, stapeling van
ouderdomsaandoeningen en
wilsonbekwaamheid, die mogelijk
later dit jaar worden aangeboden.
De nascholing wordt mede mogelijk
gemaakt door de Vrienden.

OM doet onderzoek naar arts Levenseindekliniek
Het Openbaar Ministerie (OM) is dit voorjaar vier strafrechtelijke onderzoeken gestart
naar mogelijk strafbare euthanasie door artsen. Eén van de artsen is een arts van de
Levenseindekliniek. Of het OM tot vervolging overgaat moet nog uit deze onderzoeken
blijken. Alhoewel de Levenseindekliniek zich zorgen maakt over de impact die deze onderzoeken op de betreffende artsen hebben, realiseert de instelling zich dat het de taak van
het OM is om nader onderzoek te doen als een Regionale Toetsingscommissie Euthanasie
besloten heeft dat niet aan alle zorgvuldigheidseisen is voldaan. De Levenseindekliniek
ondersteunt haar arts in deze zaak en wacht de uitkomst van het onderzoek af.

Toestemming gebruik persoonsgegevens
In verband met de nieuwe privacywetgeving
vraagt de Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek u binnenkort toestemming
om uw persoonsgegevens te verwerken. We
gebruiken uw gegevens alleen om u te kunnen informeren als Vriend van de Levenseindekliniek over onze activiteiten en om
eventuele donaties te kunnen verwerken.
We maken hierbij gebruik van de volgende
persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres,
IBAN, machtiging en gedane donaties.

Jaarrekening Vrienden
Het financiële overzicht van de Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek is gepubliceerd. De jaarrekening vindt u op de website van de Vrienden: www.vriendenlevenseindekliniek.nl.

Colofon
De Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek zorgt voor financiële steun aan de
Levenseindekliniek voor extra en bijzondere
zorg en voor bijzondere projecten, daar
waar zorgverzekeraars dat niet doen.
De Vrienden geven voorlichting over euthanasie en hulp bij levensbeëindiging in het
algemeen en het werk van de Levenseindekliniek in het bijzonder. Voor al uw medische
vragen neemt u contact op met de Levenseindekliniek (www.levenseindekliniek.nl).
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vrienden@levenseindekliniek.nl
070-8912621

www.vriendenlevenseindekliniek.nl

A:
Postbus 3071, 1801 GB Alkmaar
KVK: 64725367 # RSIN: 855801761
Incassant ID: NL 22ZZZ538958190000.
Uw donaties, schenkingen en nalatenschappen zijn welkom op IBAN: NL36 TRIO 0391
1048 45, BIC: TRIONL2U t.n.v. Vrienden
Levenseindekliniek.

