Bewoner Herwijnen Edwin Rijkse: ‘Een radar die ook raketten
kan onderscheppen, dat voelt niet goed zo dicht in de buurt’ p15
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Levenseindekliniek
krijgt meer verzoeken
Maud Effting
Amsterdam
Het aantal euthanasieverzoeken
bij de Levenseindekliniek is dit jaar
met 15 procent gestegen ten opzichte van 2018. Dat is opvallend,
omdat het aantal euthanasiegevallen landelijk gezien juist stabiliseert. Volgens de kliniek heeft de
stijging deels te maken met de verscherpte houding van justitie ten
opzichte van euthanasie.
‘Artsen zijn angstiger geworden’, zegt
bestuurder Steven Pleiter. ‘Ze sturen
meer patiënten naar ons door.’ De kliniek, die vanaf vandaag Expertisecentrum Euthanasie heet, werd in 2012 opgericht als een vangnet voor patiënten
die bij hun eigen arts geen gehoor vinden met hun euthanasieverzoek. Een
paar jaar geleden leek het aantal euthanasieaanvragen bij de kliniek te stabiliseren rond de 210 per maand. Sinds begin dit jaar komen er maandelijks gemiddeld 256 euthanasieverzoeken binnen. In juli was er een record van 308.
De schrik zit er goed in bij artsen
– meestal huisartsen – die worden geconfronteerd met een verzoek om euthanasie, merkt Pleiter. ‘Wij hebben de
afspraak dat we bij elk verzoek binnen
48 uur contact opnemen met de arts
die de euthanasie niet wil of kan uitvoeren’, zegt hij. De onzekerheid blijkt
groot te zijn. ‘Onlangs werden we gebeld door een arts die al vele keren euthanasie heeft uitgevoerd. Hij zei: kunnen jullie me alsjeblieft begeleiden?
Hij voelde zich niet zeker meer. En hij
is niet de enige.’
De onrust begon in 2017, toen het
Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek instelde naar een verpleeghuisarts die euthanasie uitvoerde bij een zwaar demente 74-jarige
vrouw. De arts werd beschuldigd van
‘moord’ en moest vorige week in Den
Haag voor de rechter verschijnen.
De zaak vloeit voort uit de wens bij
justitie om duidelijker normen te verkrijgen bij complexere euthanasiezaken. Om dit te bereiken kondigde OMtopman Rinus Otte eind 2017 aan dat
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justitie niet zou schromen artsen na
een ‘onzorgvuldige’ euthanasie te vervolgen. Dergelijke zaken werden tot
dan toe altijd geseponeerd. Bij justitie
lopen nog drie andere strafrechtelijke
onderzoeken, waaronder twee naar
een arts van de Levenseindekliniek.
De Nederlandse Vereniging voor een
Vrijwillig Levenseinde (NVVE) zegt dat
er meerdere oorzaken kunnen zijn
voor de stijging van het aantal euthanasievragen bij de kliniek. Het is ook
mogelijk dat het aantal complexe gevallen toeneemt. ‘Maar als dit te maken
heeft met de houding van justitie’, zegt
voorzitter Agnes Wolbert, ‘en er minder mensen terecht kunnen bij hun eigen huisarts, met wie ze de beste band
hebben, dan is dat in- en intriest.’
Landelijk gezien is het aantal euthanasiegevallen sinds 2018 sterk afgevlakt. In dat jaar vond na jarenlange
stijgingen een daling plaats van 7 procent; er waren toen ruim zesduizend
gevallen van (goedgekeurde) euthanasie of hulp bij zelfdoding. Dit jaar lijken
de cijfers zich te stabiliseren: ‘De aantallen zijn in het eerste helft van dit jaar
ongeveer op het niveau van 2017’, zegt
voorzitter Jacob Kohnstamm van de
Toetsingscommissies Euthanasie. Een
officiële verklaring voor de afvlakking
is nog niet gevonden.
Toch zijn er wel signalen dat artsen
behoedzamer worden. In Medisch Contact waarschuwde een huisarts naar
wie een justitieel onderzoek liep zijn
collega’s onlangs voor justitie. Hij
stelde zich ‘vogelvrij’ te hebben gevoeld. ‘Pas goed op met wat je aanlevert
aan verslagen’, schreef hij. ‘In je eerlijkheid en oprechtheid geef je alles wat je
hebt. In een strafzaak is dat meteen ‘bewijsmateriaal’.’ Zijn zaak werd geseponeerd, maar het viel hem zwaar. ‘Als
arts heb je geen idee wat er allemaal
over je heen gaat komen.’ Hij meldde
dat de twee onafhankelijke SCEN-artsen in zijn zaak mede hierdoor met dit
werk zijn gestopt.
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‘We krijgen elke dag vijftien mensen
die zeggen: help mij, ik kan niet meer’

Poot
Zelden voel ik mij minder opgewassen tegen het leven dan in het
contact met mensen die over gemotoriseerde zaken gaan. Mannen in overalls, die je met een stalen gezicht vertellen dat de stuurkringbeugel gekinkeld moet worden, omdat het anders einde verhaal is. En dat daar een prijskaartje aan hangt.
Wat kun je terugzeggen? Toen

ik met een kapotte dieselmotor
naar een scheepswerf moest,
raadde een vriend me humor aan.
‘Je mag me wel een poot uitdraaien’, moest ik zeggen, ‘maar
geen twee.’ De gedachte was dat
dit werfman glimlachend tot matiging van het prijskaartje zou bewegen.
Toen die me gierend op de
schouders ramde – ‘géén twee,

zegt-ie!’ – concludeerde ik dat
deze strategie potentie heeft. Wel
was het slimmer geweest de grap
te bewaren tot ná zijn prijsopgave. Die was zeer gepeperd, maar
werd nu gepresenteerd met een
air van: alleen omdat we zo gelachen hebben, gabber. Had ik
ineens geen poot meer om op te
staan.
Sander Donkers
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Ten eerste
INTERVIEW STEVEN PLEITER, EXPERTISECENTRUM EUTHANASIE

‘Elke dag krijgen
we 15 mensen die
zeggen: help mij,
ik kan niet meer ’
De toegenomen aandacht van justitie voor euthanasie
leidt tot fors meer aanvragen bij de Levenseindekliniek
(voortaan Expertisecentrum Euthanasie), ziet bestuurder
Steven Pleiter. ‘De schrik zit er goed in.’
Door Maud Effting

H

et is najaar 2018
als bestuurder
Steven Pleiter
van de Levenseindekliniek
besluit topman
Rinus Otte van
het Openbaar
Ministerie aan te spreken. Hij is bezorgd. Otte heeft aangekondigd dat
hij de normen bij complexe euthanasiezaken helder wil krijgen: via het
strafrecht moet duidelijker worden
hoe gehandeld moet worden als een
patiënt bijvoorbeeld zwaar dement
is. Om dat te bereiken heeft Otte gemeld dat justitie niet zal schromen
artsen na een ‘onzorgvuldige’ euthanasie te vervolgen.
Verscheidene artsen hebben dan al
een brief in de bus gehad: tegen hen
loopt een strafrechtelijk onderzoek.
Ze zijn aangemerkt als verdachte.
‘Ik zag dat justitie uitgebreid onderzoek deed naar euthanasie’, zegt Pleiter. ‘Ik zag ook de invloed die dit op
artsen had. Ik vond dat het niet in
evenwicht was. Ik heb tegen Otte gezegd dat de onderzoeken te veel druk
op de dokter leggen. Als je als arts je uiterste best doet iemand in een kwetsbare positie te helpen en je wordt vervolgens beschuldigd van moord, zoals
de arts die onlangs terechtstond – dat
wringt gewoon aan alle kanten.’

Ging dat ook om artsen die voor
jullie werken?
‘Er zit een arts van ons bij, inderdaad.
Naar haar lopen nu twee onderzoeken bij justitie. Het is nog niet bekend
of dat een strafzaak wordt, maar ze zit
al anderhalf jaar in een proces dat tergend langzaam verloopt. Als zoiets je
overkomt, dan loop je al die tijd met
buikpijn rond.’
Had de OM-topman in dat gesprek
oog voor de menselijke kant?
Pleiter is even stil. ‘Hij hoorde wat ik

zei. Maar meneer Otte is een jurist en
een purist. Iemand met een bijna heilig geloof in het strafrecht. Dat mag.
Maar ik denk dat we ons de komende
tijd gaan afvragen of dat terecht is.’
Is jullie arts nog aan het werk?
‘Het is moeilijk om dit werk in zo’n
situatie te blijven doen. Wij zijn ervan
overtuigd dat in de beide zaken aan
alle zorgvuldigheidseisen is voldaan,
maar ze maakt zich zorgen. Ze werkt
wel voor ons, maar eigenlijk kan ze
nauwelijks nog casussen aannemen.
De impact is echt heel erg groot.’
De Levenseindekliniek, die vanaf
vandaag Expertisecentrum Euthanasie heet, meldt dat het aantal euthanasieaanvragen hier sinds begin dit
jaar aanzienlijk toeneemt: een stijging van 15 procent ten opzichte van
vorig jaar. Daarvoor stagneerde het
aantal euthanasieverzoeken rond de
210 per maand; nu is dat gestegen
naar 256. Pleiter: ‘Om je even voor te
stellen wat dat betekent: wij krijgen
hier élke dag vijftien nieuwe mensen
binnen die zeggen: help mij, ik kan
niet meer, ik ben in een situatie
waarin ik zo lijd en zo geen uitzicht
heb dat ik maar één mogelijkheid zie,
en dat is om te sterven.’
Zijn artsen ‘van buiten’ voorzichtiger geworden door de aankondiging van justitie?
‘Ja. Wij hebben de afspraak dat we bij
elk verzoek binnen 48 uur contact opnemen met de arts die de euthanasie
niet wil of kan uitvoeren. Tijdens die
gesprekken merken we dat de schrik
er goed in zit. De onzekerheid is
groot. Onlangs werden we gebeld
door een arts die al vele keren euthanasie had uitgevoerd. Hij zei: kunnen
jullie me alsjeblieft begeleiden? Hij
voelde zich niet zeker meer. En hij is
niet de enige.’
Justitie vindt het goed dat artsen

nu vier of vijf keer nadenken voordat ze euthanasie uitvoeren.
‘Dan begrijpen ze het niet. Als een arts
euthanasie uitvoert, dan heeft hij
daar allang uitgebreid over nagedacht. Onze praktijk is uitermate
zorgvuldig. Wij zeggen altijd: als je
maar 1 procent twijfelt, dan moet je
het niet doen. Toch gaan artsen hierdoor nu nog een keer nadenken. Nóg
een keer een extra onafhankelijke
deskundige raadplegen. Op een gegeven moment heeft dat ook consequenties voor de patiënt. Want als je
zo ondraaglijk en uitzichtloos lijdt,
dan zijn er wel grenzen. We moeten
geregeld afwegen of een patiënt het
wel aankan: wéér een gesprek met
een onafhankelijke deskundige.
Soms komen we tot de conclusie dat
het niet meer gaat.’
Komt het vaak voor dat artsen
zeggen: euthanasie bij dementie,
daar begin ik niet aan?
‘Ja, dat is een van de redenen dat wij
bestaan. Er zijn veel artsen die zeggen: kan ik niet, wil ik niet, durf ik
niet. Ze voelen zich onzeker of onbe-

i
WAAROM EEN
ANDERE NAAM?
‘We hebben al vanaf het begin last van onze naam. We
zijn geen kliniek, dat moeten
we elke dag uitleggen aan patiënten. Mensen denken echt
dat het een gebouw is waar
levensbeëindigende activiteiten plaatsvinden. Oorspronkelijk was dat trouwens wel
het idee. We hadden acht kamers. Maar daar zijn we snel
van afgestapt: het was niet
nodig.’

kwaam. Euthanasie bij dementie is uiterst complex. Daar hebben we begrip voor.’
Klopt het dat artsen vaak zeggen
dat ze de patiënt wel zullen helpen
bij het einde, maar dat ze op het
moment zelf toch niet thuis geven?
‘We weten allemaal dat dit gebeurt.’
Wat vindt u daarvan?
‘Wij doen een oproep aan artsen: wees
nou eerlijk. Als je een patiënt vertelt
dat hij dementie heeft en je weet dat
hij een wilsverklaring heeft, dan vind
ik dat je als arts de verantwoordelijkheid hebt daarover te beginnen. Zeg
hoe je erin staat. Dat is toch niet meer
dan normaal? En als je niet wilt helpen, verwijs ze dan naar ons. Wij nemen het verzoek dan over of begeleiden de arts bij het euthanasietraject.’
Het OM vindt dat de normen nu
onduidelijk zijn bij complexe gevallen van euthanasie. Is dat zo?
‘Volgens mij niet. Maar het mooie aan
de euthanasiewet is wel dat die op
een open manier geschreven is. Het is
niet zo dat je er een liniaal langs kunt
leggen en kunt zeggen: ik ga tot
streepje 13.1 en verder mag ik niet. Het
zijn open normen en die zijn interpretabel.
‘We moeten wel vaak tegen mensen
zeggen: ga er nou niet van uit dat die
wilsverklaring helpt als je wilsonbekwaam bent geworden. Het kán wel,
maar neem dat risico nou niet. Dit
leeft enorm. Mensen willen pas geholpen worden als ze hun familie niet
meer herkennen. Maar wij zeggen:
sorry, daar moet je in principe net iets
voor zitten. Als je daar op tijd met de
arts over praat, dan kun je samen het
moment bewaken waarop het kan en
moet.’
Soms klinkt er kritiek dat het alle-

Steven Pleiter: ‘Wij zeggen

maal zo snel gaat: euthanasie die
in een paar weken tijd wordt ‘geregeld’. Werken jullie sneller dan
de gewone arts?
‘Nee. In feite beginnen we altijd op
achterstand, omdat we de patiënt
niet kennen. Maar omdat we dit vak
beheersen, kunnen we het snel op-
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Carrie Lam lijkt
machteloos in
uitputtingsslag
China-Hongkong
Eigenlijk zou ze liefst
ontslag nemen, maar de
hoogste bestuurder van
Hongkong mag van China
niet opstappen. Waarom?

C

arrie Lam probeerde de
schade dinsdag nog te beperken, maar het beeld van
een machteloze marionet
was onmiskenbaar. De hoogste bestuurder van Hongkong krijgt geen
centimeter speelruimte van Beijing,
en moet zelfs tegen haar zin aanblijven. Dat zei ze zelf in een besloten
toespraak voor zakenrelaties, waarvan persbureau Reuters een geluidsopname bemachtigde. ‘Als ik een
keuze had, was ik opgestapt’, aldus
een emotioneel klinkende Lam.
Op een persconferentie ontkende
Lam later dinsdag dat ze haar ontslag had aangeboden, of dit zelfs
maar had overwogen. Aan haar uitspraak gaf ze een wat omslachtige
draai: ze had zichzelf niet toegelaten
te kiezen voor ontslag. De ontkenning kwam weinig geloofwaardig
over, zeker aangezien twee anonieme bronnen in de Financial Times
eerder al hadden gemeld dat Lam
verschillende keren haar ontslag
had aangeboden, maar telkens op
een veto van Beijing was gestoten.
De gelekte opname bevestigt het
beeld van Lam als een instrument in
handen van Beijing, maar roept ook
een vraag op: waarom wil de Chinese leiding, na dertien weken van
steeds gewelddadiger protesten in
Hongkong en steeds lagere waarderingscijfers voor Lam, de faliekant
mislukte Chief Executive per se aanhouden?

1 BEIJING WIL DAT
LAM ZELF HAAR EIGEN
PUINHOOP OPRUIMT

altijd: als je maar 1 procent twijfelt, dan moet je het niet doen.’

pakken. Dat is bijzonder. Als we bij
iemand komen, gaan we niet eerst
een kwartier praten over het weer of
Trump. We komen meteen tot de
kern. We leggen het meteen op
tafel: u wilt dood, vertel eens, hoe zit
dat? Dan kom je snel in een vertrouwensrelatie terecht en mag je heel

dicht bij mensen komen.’
Hebben jullie het na het optreden
van justitie nog aangedurfd een
zwaar demente patiënt euthanasie te geven?
‘Ja. Dat komt gewoon voor. Ook na februari 2018. Als we deze mensen kun-

Foto Kiki Groot

nen helpen, dan helpen we ze. Ik
weet niet precies hoe vaak, het gaat
over kleine aantallen. Maar als je vijftien mensen per dag binnenkrijgt,
dan zit daar vroeg of laat iemand bij
met dementie die wilsonbekwaam is
geworden. En wij onderzoeken dat.
We zeggen nooit bij voorbaat nee.’

Sinds Carrie Lam in 2017 tot hoogste
bestuurder van Hongkong werd verkozen, op voorspraak van de Chinese centrale overheid, heeft de politica altijd netjes in de pas van Beijing gelopen. Maar de uitleveringswet, die de zwaarste politieke crisis
heeft uitgelokt sinds de overdracht
van de voormalige kroonkolonie
Hongkong aan China in 1997, was
haar eigen initiatief. Een politieke
inschattingsfout van jewelste, waar
ze nu zelf voor mag opdraaien. Beijing heeft geen zin om zijn handen
meer vuil te maken dan nodig.
Dus wil Beijing dat Lam aanblijft
en de politieke crisis oplost, terwijl
het haar tegelijk geen enkele ruimte
geeft om concessies te doen. Volgens
Reuters stelde Lam eerder voor om
de gewraakte uitleveringswet volledig in te trekken, in plaats van enkel
uit te stellen, om zo de demonstranten op straat tegemoet te komen,
maar stuitte dit plan op het veto van
Beijing. ‘Zo gauw een kwestie zich
op het nationale niveau bevindt, is
de politieke speelruimte voor de
Chief Executive heel beperkt’, zei
Lam ook in haar gelekte toespraak.

2 BEIJING WEET NIET WIE LAM
ZOU MOETEN OPVOLGEN
Chief Executive Lam is niet rechtstreeks door de Hongkongse bevolking verkozen, maar door een 1.194
leden tellend comité, waarin vooral
loyale Beijingaanhangers zitten. Die
voorgekookte verkiezingsprocedure is een van de strijdpunten van
de demonstranten, die aanvankelijk
tegen de uitleveringswet protesteerden maar ondertussen ook opkomen voor meer democratie in het algemeen. Een nieuwe verkiezing van
een hoogste bestuuder volgens Beijings regels zou de protesten nog
verder aanwakkeren.
De afgelopen 22 jaar heeft Beijing
zijn semiautonome havenstadstaat
afwisselend leiders toegeschoven
uit de zwaar pro-Chinese zakenwereld en uit de meer gematigde amb-

OPRUIMEN

Carry Lam zal
haar eigen
rommel moeten
opruimen, of ze
wil of niet.

tenarij. Na voormalig ambtenaar
Carrie Lam lijkt een opvolger uit een
nog rechtlijniger pro-Beijing-kamp
helemaal vragen om problemen.
Verschillende kandidaten zouden al
voor de eer bedankt hebben.

3 LAMS AANBLIJVEN PAST IN
DE CHINESE STRATEGIE VAN
EEN UITPUTTINGSSLAG
De voorbije weken zijn de protesten
steeds gewelddadiger geworden. Afgelopen weekeinde was een van de
bloedigste tot nog toe. Volgens de
politie gooiden betogers honderd
molotovcocktails en richtten ze in
eenderde van alle Hongkongse metrostations vernielingen aan. Omgekeerd werden 241 traangassalvo’s gelost. In totaal zijn in de afgelopen
dertien weken al meer dan 1.117 demonstranten gearresteerd.
Van Chinese zijde wordt regelmatig met de optie van militair ingrijpen gedreigd, maar veel waarnemers zien dat als bangmakerij, gezien de grote economische en politieke kosten voor de Chinese autoriteiten. Dat is ook Lams inschatting,
zo blijkt uit de gelekte toespraak. ‘De
centrale regering heeft absoluut
geen plan om het leger te sturen’,
zegt ze. ‘Ze weten dat de prijs te hoog
zou zijn. Misschien geven ze niet om
Hongkong, maar ze geven om ‘één
land, twee systemen’ en om hun internationale reputatie.’
De Chinese leiders blijven hopen
dat de sympathie voor de demonstranten op den duur zal afnemen
door het toenemende geweld, en
door de oplopende economische
schade. Nu al zit het toerisme naar
Hongkong in het slop. Beijing is bereid tot een lange uitputtingsslag
met de demonstranten. Met Lam als
luitenant tegen wil en dank.
Leen Vervaeke

