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HOOFDDORP -'Als het niet meer gaat, geef me dan 
maar een spuitje,' wordt vaak makkelijk gezegd. Maar 
als het werkelijk zover is en mensen in de laatste fase 
van hun leven komen, is het niet zo eenvoudig om de re-
gie in eigen hand te nemen. In Café Doodgewoon, vori-
ge week gehouden in verpleeghuis  Bornholm,  sprak 
Marion Boddaert, arts palliatieve zorg in  Hospice  Bar-
do, onder meer over keuzes bij euthanasie. 

Palliatieve zorg is de zorg van hun leven in eigen hand 
voor patiënten in de laatste nemen. Ze willen anticiperen. 
levensfase. Via normaal me- op wat komt en dan valt al 
disch handelen, zoals pijnbe- gauw de term euthanasie. 
strijdmg, psychische en soci- Hierbij wordt het leven op  
ale  begeleiding en verzoek van de patiënt actief 
stervensbegeleiding kan in beëindigd door meestal een 
een  hospice  gezorgd worden arts. Hulp bij zelfdoding is 
voor een zo comfortabel mo- ' op dit moment in ons land 
gelijke laatste levensfase. Als nog strafbaar;  maar er zijn 
genezing niet meer mogelijk wel mogelijkheden. Vereni- 
is kan via palliatieve'sedatie gingen als de NVVE (Neder- 
het lijden in de laatste fase landse Vereniging voor actie- 
verlicht worden. De patiënt ve Euthanasie) kunnen hierbij 
wordt daarbij met medicijnen ' een adviserende rol spelen, 
in slaap gebracht en overlijdt Volgens Boddaert is het zaak 
meestal binnen enkele dagen op tijd de wensen betreffende 
of weken. actieve levensbeëindiging be- 

spreekbaar te maken bij de 

Eigen hand 	
(huis)arts. Zonder een wils- 

9 	 verklaring, gemaakt als men. 
Toch willen steeds meer 	nog geestelijk goed bij de tijd 
mensen ook dat laatste stuk 	is, kan er geen euthanasie 

plaatsvinden. Boddaert: 'Het 
is niet aan de arts om te'be-
ginnen over euthanasie. De 
patiënt moet goed weten wat 
hij wet en niet wil, en dat met 
zijn familie bespreken. Als 
een huisarts weigert euthana- 
sie'toe te passen heeft hij of 
zij de zorgplicht naar een an-
dere arts te verwijzen. Ook 
moet er altijd een zogenaam-
de scenarts geraadpleegd 
worden.' Een scenarts toetst 
of eraan de wettelijke zorg-
vuldigheidseisen is voldaan. 
Aan de communicatie tussen 
arts en patiënt ontbreekt vaak. 
nogal wat, volgens Boddaert:' 

Dementie 
Een volgend probleem is de 
situatie waarin de patiënt niet-
meer zelf kan beslissen, bij-
voorbeeld bij dementie. Een 
wilsverklaring moet dan ook 
regelmatig vernieuwd wor-
den. Het werd duidelijk dat er 
nog veel haken en ogen zitten 
aan het onderwerp  euthana-
sic.  In Nederland is veel mo 
gelijk, maar de discussie over 
het onderwerp zal nog lang 
gevoerd moeten worden. 
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