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“Pap, we wonen in een land waar je geholpen kunt 

worden, dit hoeft niet”. “Ja, maar ik heb ook af en 

toe een goede dag”, antwoordt hij dan. Dat was een 

eyeopener voor mij: ík kan wel denken dat dit leven 

voor hem niet te harden is, maar hij is er glashelder in. 

Ook in deze conditie wil hij geen actieve levensbeëin-

diging.’

Dat bevestigt wat Saskia’s vader eerder had 

aangegeven, in een familiegesprek dat haar moeder, 

met de casemanager erbij, arrangeerde zodra duidelijk 

was dat hij verder achteruitging. ‘Hij wenst geen 

euthanasie. En is stellig over een behandelverbod; 

hij weigert medische toeters en bellen, zoals hij het 

noemt. Dat staat in zijn dossier vermeld, mocht hij 

het zelf niet meer kunnen aangeven. Evenals dat mijn 

moeder hem dan vertegenwoordigt.’ 

Zodra zijn wilsbekwaamheid wegvalt, is het dus aan 

Saskia’s moeder om zijn wensen in te schatten en na 

te leven. ‘En daar valt nu nog niets over te zeggen. Als 

iemand vergevorderde dementie heeft, betekent dat 

namelijk niet automatisch dat hij zijn verlangens niet 

meer kan overbrengen. Zo herinner ik me een vrouw 

met vergevorderde dementie, die nog heel duidelijk 

volhardde in haar wens voor euthanasie.’

Heikel punt > De vraag is wanneer iemand niet 

meer wilsbekwaam is. Dat is en blijft een heikel punt, 

weet Danen. ‘De knmg heeft er richtlijnen voor, die 

zorgverleners kunnen toetsen. Maar het is best eng 

om een oordeel te vellen. Kan iemand een redelijke 

afweging maken? En dan? Ik heb een moeder met 

dementie meegemaakt die zichzelf verwaarloosde, 

maar zeer onomwonden aangaf dat ze zonder hulp 

thuis wilde blijven wonen. De dochter ging daarin 

mee, omdat ze wist hoezeer haar moeder hechtte aan 

eigen regie en verder een tevreden indruk maakte. Er 

waren vele intensieve gesprekken voor nodig om dat 

voor elkaar te boksen, maar het is gelukt. Haar moeder 

is uiteindelijk in haar eigen huis overleden.’ 

Alertheid, wensen checken, blijven kijken: het is 

in alle stadia belangrijk, wil Danen benadrukken. 

Oók non-verbale reacties zeggen veel. ‘Verzet tegen 

pillen bijvoorbeeld, tot kokhalzen aan toe, spreekt 

boekdelen. Of de weigering om te eten. Kijk ernaar, 

neem deze signalen serieus.’ 

     Levenseindewensen en dementie 

‘ Heb het erover voor het te  laat is’
Praten over het levenseinde is belangrijk, maar allesbehalve 

makkelijk. Zeker als iemand aan dementie lijdt. Hoe doe je 

dat? En wanneer? ‘Wees alert op de goede momenten’, drukt 

Saskia Danen familie, mantelzorgers en hulpverleners op 

het hart. In de zorg voor haar vader plukt ze daar zelf ook de 

vruchten van. Saskia Danen is adviseur in de dementiezorg. • 

Teus LebbingAls nachthoofd in een verpleeghuis 

heeft Saskia het vaak genoeg gezien: 

vertwijfelde kinderen die besluiten 

hadden moeten nemen voor een 

net overleden ouder, en zich afvroegen: had vader 

of moeder dit daadwerkelijk zo gewild? ‘Van die 

onwetendheid ben ik geschrokken; als nabestaande 

blijf je dan met zo’n zwaar gevoel achter. Hoe staat je 

dierbare erin: dat is zo belangrijk om te weten. Want 

wat jij wilt, hoeft echt niet voor de ander te gelden.’

Danens boodschap na jarenlange praktijkervaring 

luidt: denk vroegtijdig na over mogelijke scenario’s. 

Maak afspraken en leg de belangrijkste wensen en 

opvattingen vast. Niet alleen gericht op de laatste 

uren, dagen of weken voor het overlijden, maar juist 

ook op de laatste fase van het leven. ‘Palliatieve zorg, 

gericht op het verlichten van ongemakken en het 

zorgen voor een zo comfortabel mogelijk levenseinde, 

wordt altijd gelinkt aan ziektes als kanker. Maar 

aangezien het nog niet mogelijk is om dementie te 

genezen, is het uiteindelijk een dodelijke aandoening. 

Levenseindezorg begint dus al bij de diagnose 

dementie.’

Geen misverstanden > Gestart als verpleegkun-

dige in de geriatrie en psychogeriatrie werkte Danen 

als beleidsmedewerker en manager in een zieken- en 

verpleeghuis. Nu is ze adviseur in de dementiezorg en 

geeft ze trainingen – ook voor de nvve – over Advance 

Care Planning (acp): een gestructureerde methode uit 

de palliatieve zorg die goed toepasbaar is bij dementie 

(lees ook pagina 16-17). 

Vooruitlopend op het moment dat de cliënt zelf niet 

meer in staat is om beslissingen te nemen, bespreekt 

hij met zijn behandelend (huis)arts, naasten en andere 

zorgverleners zijn wensen, doelen en voorkeuren 

voor de zorg rond het levenseinde. ‘Maar’, wil Saskia 

Danen benadrukken, ‘acp is méér dan het opstellen 

van wilsverklaringen. Juist communicatie over de 

gevolgen van de afspraken is van belang, zodat later 

in het traject geen misverstanden ontstaan en je in 

crisistijd niet halsoverkop beslissingen moet nemen.’

Bij wie ligt het initiatief voor een gesprek over de 

laatste levensfase? ‘Idealiter zijn de zorgverleners 

samen verantwoordelijk. De huisarts medisch 

gezien, en de casemanager dementie, wijkverpleging 

en thuiszorg moreel; zij komen het vaakst over de 

vloer, kennen de cliënt het best, kunnen de signalen 

oppikken. Het is de kunst om met elkaar, inclusief 

de familie, alert te zijn op de timing. Dementie kent 

vele vormen en varianten, met wisselende momenten: 

helder en dan weer uit contact. En de wensen kunnen 

blijven veranderen. Daarom is het zo van belang om ze 

regelmatig te checken.’

Glashelder > Saskia Danen ondervindt dat nu ook 

aan den lijve. Haar vader heeft vasculaire dementie en 

woont sinds vorig najaar in een verpleeghuis. ‘Om en 

om heeft hij een goede en een slechte dag. De slechte 

zijn een lijdensweg; dan heeft hij pijn, is nergens mee 

te plezieren en zegt hij dat hij dood wil. Maar op de 

goede dagen kijkt hij tv, valt er een redelijk gesprek 

met hem te voeren en geniet hij van het koekje bij de 

koffie. Op de momenten dat ik hem zo zie lijden, denk 

ik: ik zou dit niet meer willen. Dan zeg ik weleens: 

SASKIA DANEN | FOTO: HES VAN HUIZEN
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Vijf sterftypen > Die alertheid is binnen Saskia’s 

familie vanzelfsprekend. ‘Mijn vader is geboren met 

een handicap en mijn moeder kreeg al jong met verlies 

te maken. Daardoor zijn we eraan gewend geraakt 

om met elkaar over ziekte en dood na te denken en te 

praten. Ik merk dat ik dat met mijn eigen kinderen 

aan de keukentafel net zo makkelijk doe.’ 

Dat geldt lang niet voor alle families en hulpverleners, 

weet ze uit de praktijk. Ook onderzoek bevestigt dat 

het gesprek over de laatste levensfase te lang wordt 

uitgesteld. ‘Een ander verhelderend rapport vind ik 

dat van Stichting stem (Sterven op je eigen manier), 

dat vijf sterftypen beschrijft. Zo zijn er de “proactie-

ven”, zoals ik, die graag tot het laatst de eigen regie 

behouden en dat ook kenbaar maken. Maar de andere 

vier typen doen dat vooral niet: de “vertrouwenden”, 

omdat “je toch niet weet hoe het leven loopt”. De 

“volgzamen”, die de dokter volgen en eerder geneigd 

zijn zich te laten over-behandelen. De “socialen”, 

die een sterke mate van ontkenning hebben. En, tot 

slot, de “rationelen”: voor hen is de dood een taboe, 

waarover je misschien wel denkt, maar zelden praat 

– ook niet in de laatste levensfase. Toen dit tot me 

doordrong, dacht ik: er is nog veel werk aan de winkel 

wat voorlichting betreft. Voor hulpverleners als ik. En 

voor de nvve.’ Z

Het gesprek over de laatste 

levensfase, hoe ga je dat aan 

met iemand die dementeert? 

Saskia Danen geeft de volgende 

tips:

Û Stel het gesprek niet uit, 

maar zoek wel naar de juiste 

timing: kies een rustig moment, 

waarin je niet door emoties 

bent overmand. En zijn er 

hevige emoties, las dan een 

pauze in. 

Û Zorg voor een duidelijke 

inleiding, leg uit waarvoor het 

gesprek is bedoeld.

Û Bied een opening om erover 

te praten. En herhaal die zo 

nodig. Zo ‘plant’ je het besef: 

weet dat je bij mij terechtkunt. 

De praktijk wijst uit dat dat ook 

bij mensen met dementie blijft 

hangen. 

Û Wat ook helpt: heb het 

eerst over anderen. Begin in 

algemeenheden en ‘zoom’ dan 

langzaam in op de persoon zelf. 

Dat komt minder bedreigend 

over.

Û Is er sprake van ontkenning, 

dan is het verstandig dat op dat 

moment te accepteren en er 

later op terug te komen.

Û Proef je bij je 

gesprekspartner een angst om 

afspraken vast te leggen? Leg 

dan uit dat je het altijd kunt 

aanpassen.

Û Wees alert, ook op non

verbale reacties zoals verzet 

tegen pillen. Dat zegt ook veel. 

Û Ontwikkel een eigen visie 

op sterven. Wat vind je zelf 

belangrijk? Waar liggen je 

grenzen? Als je het zelf moeilijk 

vindt om over het levenseinde 

te praten, dan vind je het ook 

lastig om erover in gesprek te 

gaan. 

Û Specifiek voor zorgverleners: 

de cliënt en zijn naasten gaan 

een belangrijke en ingrijpende 

periode doormaken. Ook als 

hulpverlener kun je het daar 

soms moeilijk mee hebben.

Û Wordt euthanasie een 

concreet onderwerp van 

gesprek? Geef dat dan aan 

bij de huisarts. Die kan 

verder informeren over de 

vooruitzichten, of informatie 

verstrekken voor de beoordeling 

van wilsbekwaamheid. 

Heeft u behoefte aan extra 

informatie, een goed gesprek of 

persoonlijke begeleiding? Dan 

kunt u terecht bij het Steunpunt 

levenseinde en dementie van 

de NVVE. De medewerkers zijn 

van maandag t/m vrijdag van 

9.00 tot 17.00 uur bereikbaar 

via (020) 620 09 60. Of kijk 

op: nvve.nl Û Onze diensten 

Û Steunpunt levenseinde en 

dementie.

 

TIPS VOOR GESPREK MET DEMENTERENDE OVER LEVENSEINDE

Daling euthanasiegevallen:
is dat eigenlijk erg?
Agnes Wolbert - directeur NVVE

In maart kwam het jaarverslag uit van 

de Regionale Toetsingscommissies 

Euthanasie (zie pagina 6). Jarenlang 

heeft u nauwelijks iets gemerkt van die 

gebeurtenis, maar tegenwoordig staan de 

spotlights op alles wat met de dood te maken 

heeft. 

Na de bijna-dood door een hartstilstand van 

een van zijn redacteuren is bijvoorbeeld De 

Volkskrant gestart met een reeks beschouwingen 

over de zin van het leven en de dood. Sinds 

enige jaren heeft elke zichzelf respecterende 

Nederlandse schrijver een boek over zijn 

dementerende moeder en de naderende dood 

op zijn naam staan. 

Kortom, het leven en de dood zijn hot, dus 

ook het jaarverslag van de rte’s kon op grote 

belangstelling rekenen. Nu had dat een goede 

reden: het aantal gemelde euthanasiegevallen 

is vorig jaar namelijk gedaald met 7 procent. 

Misschien vraagt u zich af hoe ernstig dat 

eigenlijk is? Dat hangt natuurlijk af van de 

oorzaak van die daling. 

Is het erg als de daling wordt veroorzaakt 

doordat bijvoorbeeld de palliatieve zorg in 

Nederland (eindelijk) is verbeterd? Nee, daar 

zou niets mis mee zijn. Goede zorg in je laatste 

levensfase is een kwestie van beschaving, zou 

ik zeggen. Streng-christelijk Nederland zou 

bovendien stilletjes juichen. Daar leeft nog de 

gedachte dat als je maar genoeg investeert in 

palliatieve zorg, je voorkómt dat iemand nog 

om euthanasie zal vragen.

Een andere mogelijke oorzaak voor de daling 

wordt toegeschreven aan het veranderende 

optreden van het Openbaar Ministerie. Toen 

het OM vorig jaar aankondigde in vijf gevallen 

een strafrechtelijk vooronderzoek te starten, 

ging er wel even een siddering door het 

land. De ‘nieuwe’ procureur-generaal Otten 

schuwde de pers bepaald niet en gaf interview 

na interview in de landelijke dagbladen met 

de boodschap dat hij de wet ging handhaven. 

Alsof dat in de zestien jaar die voorafgingen 

aan zijn aanstelling, niet het geval was geweest. 

De artsen trokken misschien wel even hun 

wenkbrauwen op en keken de kat uit de boom. 

Ondertussen gaan er stemmen op die vragen 

om een onderzoek naar de daling. Begrijpelijk, 

want zijn er ook 7 procent minder patiënten 

overleden die erop hadden gerekend dat ze 

euthanasie verleend zouden krijgen? Zijn ze 

op een andere manier overleden? Hoe dan ook, 

de Nederlandse artsen laten zich de kop niet 

gek maken. Zij laten de pijn, het leed en de 

wensen van hun patiënten prevaleren boven de 

dadendrang van het om.

Volgens de rte’s is het aantal gemelde 

euthanasiegevallen in het eerste kwartaal 

van dit jaar weer gestegen richting de 

gebruikelijke aantallen. De huisartsen hebben 

mijn vertrouwen in hun beroepsopvatting 

niet beschaamd. We hebben in Nederland 

nuchtere, goede artsen en een heel zorgvuldige 

euthanasiepraktijk. Laten we daar de aandacht 

maar weer op vestigen. Dat is een troost en een 

rustige gedachte voor iedereen die zich door het 

optreden van het om zorgen was gaan maken 

over de eigen regie van zijn levenseinde.
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Er is geen reden voor onze-

kerheid bij artsen over de 

richtlijnen rond euthana-

sie. De juridische invalshoeken van 

de verschillende instanties leveren 

één helder en eenduidig toetsings-

kader op. Dat zei Jacob Kohnstamm, 

voorzitter van de regionale toetsings-

commissies euthanasie (rte’s), bij de 

presentatie van het Jaarverslag 2018, 

begin april. Het verslag werd over-

handigd aan VWS-minister Hugo de 

Jonge. 

In 2017 en 2018 oordeelden de rte’s 

dat in 18 gevallen waarin euthanasie 

werd verleend, de zorgverlener niet 

aan een of meer zorgvuldigheidseisen 

had voldaan. Het betrof 0,15 procent 

van alle 12.711 euthanasiemeldingen 

in die periode. 

De 18 gevallen werden doorgestuurd 

aan de Inspectie Gezondheidszorg en 

Jeugd (igj) en het Openbaar Ministe-

rie (om). Zij bekijken de zaken vanuit 

een andere juridische invalshoek dan 

de rte’s, namelijk of er ook sprake is 

van gevaar voor de gezondheidszorg 

of van strafrechtelijke verwijtbaar-

heid. In 15 van de 18 gevallen besloten 

igj en om om de zaak te seponeren. 

In 3 gevallen was nog geen besluit 

gevallen. 

In 2018 was er voor het eerst een lichte 

daling (met circa 7 procent) van het 

aantal euthanasiemeldingen bij de 

rte’s. Dat ging van 6585 in 2017 naar 

6126 in 2018. 

Van het totale aantal overlijdensge-

vallen in Nederland was in 4 procent 

sprake van euthanasie. Z

 Voorzitter RTE Jacob Kohnstamm: 
‘Geen reden voor onzekerheid bij artsen’
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Prof. dr. Jan van den Bout waarschuwt voor ‘rouwsluiers’

‘ Rouw  is voor iedereen anders’
Als een dierbare pas is overleden, mag je niet lachen. Na zo’n 

anderhalf jaar rouwen hervind je je evenwicht. Het verdriet wordt 

geleidelijk minder. Dit soort opvattingen doet de ronde over 

verliesverwerking. Terwijl het juist zo’n individueel proces is, betoogt 

prof. dr. Jan van den Bout, ooit de eerste bijzonder hoogleraar 

Verliesverwerking, inmiddels trainer en met emeritaat. ‘Rouw is voor 

iedereen anders. Hoe beter we ons dat realiseren, hoe eerder we de 

pijn durven aan te gaan en te accepteren.’ • Teus Lebbing

mijn moeder. Pas vlak voor haar overlijden werd het haar verteld, 

hoewel ze het voor zichzelf allang wist. Toen ze er niet meer was, 

sprak niemand over haar dood. Zo ging dat, dat was de cultuur toen. 

Rondom het overlijden van mijn vader, zes jaar later, gebeurde dat 

weer. Met de wetenschap van nu wijt ik die geslotenheid aan het 

tijdsgewricht. Er was “onbeholpenheid”; bij de dokter, bij mijn 

ouders, bij de omgeving en zeker ook bij mij.’

Hoe is dat nu?

•

‘Nu wordt er meer over gepraat en dat heeft veel positieve kanten. 

Want alle persoonlijke verhalen maken duidelijk hoe divers rouw is; 

er bestaan zoveel emoties en bijzondere gedachten na een overlij-

den. Dat besef leidt ook tot andere, betere begeleiding. Dood is nog 

steeds geen hobby voor mensen; het blijft een lastig thema, ook 

voor professionals. Maar het open gesprek over de gevoelens die er 

leven, ook al zijn dat moeilijke of negatieve, lucht op. Het voorkomt 

bovendien dat mensen in hun eentje blijven worstelen met dingen 

die ze niet over zichzelf begrijpen. En het zet aan tot aanvaarding: 

wanneer je band met een dierbare definitief wordt verbroken, dan 

doet dat bijna altijd pijn, soms zelfs ongelooflijk veel. Dat is rouw 

en die mag er zijn. Ook jaren later nog zul je verdrietige gevoelens 

blijven hebben.’

In 2003 deed u met een aantal collega’s aan de Universiteit Utrecht als eerste 

in de wereld onderzoek naar rouw na euthanasie. Wat kwam daaruit?

• 

‘Familie en dierbaren van patiënten die waren overleden na 

euthanasie, hadden gemiddeld minder rouwsymptomen dan 

de nabestaanden van patiënten die een natuurlijke dood waren 

gestorven. Dat is best een verrassende bevinding, omdat bijna altijd 

aangenomen wordt dat rouw na een niet-natuurlijk overlijden 

meer problemen geeft. Bij euthanasie krijgen mensen de kans 

om aan het idee van de naderende dood te wennen en bewust 

afscheid te nemen. Samen met de voorlichting en begeleiding 

die bij euthanasietrajecten hoort, helpt dat nabestaanden bij de 

verwerking van hun verlies. 

Maar let wel: ook hier is er geen garantie. Want wat als je het niet 

eens bent met de euthanasie? Of geen afscheid wilt nemen, terwijl 

je je door het geplande tijdstip van de euthanasie daar bijna toe ge-

dwongen voelt? Of je wrok koestert tegen diegene? Ook na euthana-

sie geldt: rouw is voor iedereen anders.’ Z

Over wat ‘goede rouw’ zou zijn, bestaan nogal wat onwrikbare opvattingen, 

die niet altijd stroken met de werkelijkheid. Hoe komt dat?

•

‘Het meest algemene beeld van rouw is ontstaan door diverse 

individuele ervaringen die als geldend voor álle rouwenden werden 

aangenomen. Zo sprak Sigmund Freud over rouw als “noodzakelijk 

hard werken” en ontwierp de Amerikaanse rouwdeskundige 

Elisabeth Kübler-Ross een wijdverbreid model met verschillende 

rouwfases, van ontkenning via boosheid tot aanvaarding. Maar 

het verbazingwekkende is: dat is nooit echt wetenschappelijk 

aangetoond, integendeel. Die patronen gelden vast voor een 

bepaalde groep nabestaanden, zoals de mensen die Kübler-Ross in 

vooral ziekenhuizen observeerde, maar lang niet voor alle. Er zijn 

nabestaanden die hun verdriet over een verlies niet of nauwelijks 

uiten, maar daarna prima functioneren zonder dat er, zoals vroeger 

werd verondersteld, een grote terugslag komt. En waar sommigen 

na enkele weken weer de draad van hun leven oppikken, duurt dat 

bij anderen jaren. Rouw kent zoveel vormen.’

U noemt de gangbare opvattingen ‘rouwsluiers’. Waarom? 

•

‘Omdat ze de werkelijke, persoonlijke manieren van rouw verhullen 

en deze daarom soms zelfs problematisch maken. Voldoen mensen 

namelijk niet aan het algemeen geschetste beeld, dan denken ze al 

gauw dat ze verkeerd rouwen. “Doe ik het goed?”, “ga ik te snel?”, 

“hield ik wel voldoende van hem?” Zulke twijfels, schuldgevoelens 

en stress berusten in feite op drijfzand. Ze komen bovenop de 

pijn van het verlies en kunnen leiden tot angsten en depressieve 

gevoelens. Daar gaan nabestaanden vervolgens mee naar 

zorgverleners, die deze “rouwsluiers” veelal ook als beroepsgroep 

hebben overgenomen en er lang niet altijd raad mee weten. Ook 

voor zorgprofessionals is rouw een raar iets. Het is op zichzelf 

geen stoornis, maar een verlies van iemand dichtbij kan die wel 

veroorzaken.’

U bent zich sinds uw dertigste gaan specialiseren in rouw. Ziet u 

veranderingen optreden?

•

‘Er komt steeds meer aandacht voor. De kanteling kwam zo rond de 

jaren ’90. Tot die tijd werd er niet of nauwelijks over rouw gepraat. 

Dat weet ik ook uit eigen ervaring. Mijn moeder overleed op mijn 

veertiende. Dat ze ongeneeslijk ziek was, wist alleen mijn vader. De 

dokter had hem verboden het tegen zijn gezin te vertellen, inclusief 

jan van den bout | foto: rené ten broeke
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Elf jaar nadat Albert Heringa 
zijn 99-jarige moeder, op 

haar uitdrukkelijke verzoek, 
hielp een einde aan haar 

leven te maken, is hij 
definitief schuldig bevonden 

aan hulp bij zelfdoding. Op 
16 april verwierp de Hoge 

Raad het cassatieberoep dat 
door Heringa was ingesteld. 
De veroordeling door het hof 

’s-Hertogenbosch in 2018 
tot een voorwaardelijke 

gevangenisstraf van zes 
maanden met een proeftijd 

van twee jaar, is daarmee 
onherroepelijk.

‘Er is alleen naar regels gekeken, niet naar de samenleving’

Albert Heringa 
definitief veroordeeld

Heringa had de uitspraak ver-

wacht, maar is wel teleurgesteld. 

‘De uitspraak van het hof geeft 

mij het gevoel een crimineel te zijn. Behalve 

dat er feiten onjuist zijn weergegeven, is er al-

leen naar de regels gekeken. Het hof had ook 

kunnen kijken naar wat er in de samenleving 

gebeurt, waar veel strijd is tegen die wet. Er 

zou meer geluisterd moeten worden naar wat 

er in de maatschappij leeft.’

De nvve kan er niet over uit dat de hulp die 

Heringa zijn moeder gaf ook bij de Hoge 

Raad niet op maar de geringste empathie 

kan rekenen. Directeur Agnes Wolbert: ‘De 

hulp wordt gelijkgesteld aan een misdaad, 

maar Heringa had geen andere keuze dan 

zijn moeder te helpen. Moek was 99 jaar en 

had de intense wens om te sterven. Zij was 

zelf niet in staat haar leven te beëindigen en 

haar huisarts wilde daaraan niet meewerken. 

Daarbij keken artsen in 2008 heel anders 

tegen deze situatie aan dan nu.’ 

Volgens Wolbert is de euthanasiewetgeving 

in Nederland belangrijk, maar niet 

toereikend. ‘Mensen als Moek, die niet 

vanwege haar gezondheid wilde sterven maar 

klaar was met het leven, blijven in de kou 

staan.’

Europees Hof
Heringa en zijn advocaten overwegen nu 

een gang naar het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens. ‘Dat is zeker een optie 

die openstaat’, laat advocaat Tim Vis weten. 

‘Wij menen dat de veroordeling, zoals die is 

uitgesproken, een ontoelaatbare schending is 

van Heringa’s recht op private life, zoals hem 

dat toekomt op grond van art. 8  (Europees 

Verdrag voor de Rechten van de Mens en de 

fundamentele vrijheden, red.). Het gaat dan 

om de vraag of Heringa’s veroordeling, als 

naaste die zich gewoonweg niet aan de situ-

atie kán onttrekken, wel gerechtvaardigd is. 

Wij menen van niet. Wij vinden dat van hem 

niet kon en mocht worden verlangd dat hij 

onder deze omstandigheden zijn moeder 

in de steek liet bij haar zelfverkozen levens-

einde.’ Z 

2013 • De rechtbank in Gelderland verklaart 

Albert Heringa schuldig aan hulp bij 

zelfdoding maar legt hem geen straf op. Het 

Openbaar Ministerie gaat tegen de uitspraak 

in beroep. 

2015 • Het gerechtshof in Arnhem

Leeuwarden oordeelt dat Heringa een 

beroep toekwam op overmacht in de zin 

van noodtoestand, en ontslaat hem van 

rechtsvervolging. Het OM gaat daarop in 

cassatie. 

2017 • De Hoge Raad vernietigt gedeeltelijk 

het arrest van het hof ArnhemLeeuwarden 

en verwijst de zaak terug naar het hof, 

ditmaal in ’sHertogenbosch. 

2018 • Het gerechtshof ’sHertogenbosch legt 

Heringa een voorwaardelijke gevangenisstraf 

van zes maanden op met een proeftijd van 

twee jaar. Heringa gaat in cassatie tegen het 

arrest. 

2019 • De Hoge Raad verwerpt het cassatie

beroep. Daarmee is de veroordeling tot een 

voorwaardelijke gevangenisstraf van zes 

maanden definitief.

DE RECHTSZAAK

De moderne moraal 
in glas in lood

Paradiso, wereldberoemd als Amsterdamse pop

tempel, lijkt geen voor de hand liggende plek voor 

het onderwerp euthanasie. Toch is het er prominent 

aanwezig, in een glas in loodraam. 

Dat zit zo. 

In de negentiende eeuw werd het gebouw neergezet 

voor het kerkgenootschap De Vrije Gemeente. Nadat 

het leeg was komen te staan en een tijdje gekraakt 

was geweest, besloot de stad er een jeugdcentrum in 

te vestigen. Al in de eerste maanden van 1968 traden 

er legendarische bands als Pink Floyd, The Pretty 

Things en Captain Beefheart op.

In de jaren ‘90 werd aan de kunstenaars Berend Strik 

en Hans van Houwelingen opdracht gegeven om de 

– veel eerder gesneuvelde – oorspronkelijke glasin

loodramen te vervangen door eigentijdse ontwerpen. 

Op de ramen waren destijds filosofen en spirituele 

leiders afgebeeld.

Als leidmotief voor hun ontwerpen kozen de 

kunstenaars voor ‘de moderne moraal’, hedendaagse 

gebeurtenissen die ethische veranderingen 

teweegbrengen. Het ging om actuele thema’s als het 

homohuwelijk, secularisering, de ontdekking van het 

DNA en het recht op zelfbeschikking.

Dat laatste thema werd verbeeld in het raam met de 

titel: De Dood. Strik en Van Houwelingen plaatsten 

een advertentie waarin ze lieten weten op zoek te 

zijn naar iemand met een euthanasiewens. Ze kregen 

een reactie van de ernstig zieke, toen 48jarige An

drea Voerman. De kunstenaars bezochten haar thuis, 

maakten een cameraopstelling met een zelfontspan

ner en vertrokken. 

Andrea Voerman fotografeerde zichzelf op het 

moment dat zij stierf, op 10.11.2004, gekleed 

in kleurrijke rode kleding, op een bed met een 

helderblauw laken. Zo beschikte zij niet alleen zelf 

over haar dood, maar koos ze er ook voor om dat 

moment in een glasinloodraam voor eeuwig 

gestalte te geven. Z
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