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De 85-jarige moeder van Wieke 

Kosters was heel duidelijk in 

haar wensen: bij nog meer lijden 

wilde ze geen behandeling en wel 

euthanasie. Maar toen ze vorig 

najaar met diverse botbreuken 

thuis op de grond lag, belde 

de huisarts de ambulance 

en belandde ze toch op de 

operatietafel.  Teus Lebbing

Wieke Kosters over de lijdensweg van haar moeder

‘Hadden we maar geweten hoe   alert je moet zijn’

Wieke Kosters (61) wist niet 

beter dan dat haar moeder 

haar levenseindewensen ‘tot 

in den treure’ met de huisarts had besproken. 

‘Dat had ze me herhaaldelijk verteld, duide-

lijk met het gevoel dat het zo in orde was.’ 

Wiekes moeder, mevrouw s’Jacob, leed 

aan fibromyalgie, een vorm van reuma die 

chronische pijn in spieren en bindweefsel 

veroorzaakt. ‘Fysiek was het moeizaam. Ze 

was een broze vrouw en had veel pijn. Maar 

ze woonde nog op zichzelf, deed met haar 

40-kilometer-autootje haar eigen boodschap-

pen en was in haar koppie heel helder.’ 

Sinds 1998 was ze lid van de nvve. ‘Thuis 

spraken we daar heel openlijk over, ook met 

mijn vader die huisarts was. De dood hoort 

nu eenmaal bij het leven, leerden mijn twee 

zussen en ik al jong. En waarom zou iedereen 

honderd moeten worden, als je dat zelf niet 

eens wilt?’

Zonder overleg > Door haar moeders 

overtuiging dat haar wensen bij de huisarts 

in goede handen waren, ging Wieke daar ook 

van uit. Groot was dan ook de verbazing toen 

ze haar moeder, vorig jaar oktober, na een val 

thuis op de grond aantrof en de huisarts hen 
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‘Hadden we maar geweten hoe   alert je moet zijn’
meldde dat de ambulance onderweg was. ‘Er gebeurt 

op zo’n moment zoveel, allerlei emoties spelen op. Ik 

vond het heftig om mijn moeder zo te zien liggen, met 

al die pijn. Hoe scherp ben je dan? Had ik toen maar 

gevraagd: “Mam, je gaat naar het ziekenhuis. Is dit 

wat je wil?” En had ik toen maar geweten dat ik daar 

ter plekke meteen op het behandelverbod had moeten 

wijzen.’

In plaats daarvan vertrouwden Wieke en haar moeder 

blindelings op de hulpverleners. ‘Ik dacht: de huisarts 

weet wat mijn moeder wil. Maar zij begon er geen 

moment over, vroeg ook niets aan mijn moeder of aan 

mij.’ 

Ook de spoedeisende hulp ging zonder overleg over 

op behandeling. ‘Mijn moeder wees op haar wilsver-

klaring, maar daar werd niet op gereageerd. Het is 

allemaal achteraf, maar nu weet ik dat we haar behan-

delverbod hadden moeten noemen en daar stellig over 

hadden moeten zijn.’

Haar grootste nachtmerrie > Toen ze eenmaal 

geopereerd was aan haar heup, stond er een fysiothe-

rapeut naast het ziekenhuisbed van Wiekes moeder 

om haar revalidatietraject te bespreken. ‘Ongelooflijk, 

want ze verging van de pijn en kon niet op haar benen 

staan. En hoezo revalideren? Omdat dat het proto-

col is, heb ik me laten uitleggen. Maar mijn moeder 

zou nooit meer zelfstandig kunnen functioneren en 

wonen. Naast een net geopereerde heup en haar fibro-

myalgie had ze versleten schouders, armen, benen, een 

gebroken pols en elleboog. De pijn aan al haar ledema-

ten was niet weg te nemen. Dit was uitzichtloos lijden 

geworden, haar grootste nachtmerrie.’

Bij niemand kreeg Wieke gehoor voor haar moeders 

euthanasiewens. Ook niet bij de huisarts, die ze vanuit 

het ziekenhuis belde. ‘Die zei: “Ik ga dat niet doen”. 

Ze had de zaalarts gesproken, en op basis van zijn in-

formatie vond ze het “niet nodig”. Alsof ze nooit met 

mijn moeder over haar wensen had gesproken.’ 

Wieke voelde zich machteloos. Het ziekenhuis 

weigerde ook euthanasie en vanwege de acute nood 

kon ook de Levenseindekliniek niet helpen. ‘Ik heb 

tegen mijn moeder gezegd hoe verschrikkelijk ik het 

vond dat ik niets meer kon doen. In alle rust waardig 

sterven, zoals ze zich dat altijd had voorgesteld, zat er 

voor haar niet in.’

Het was klaar > Uiteindelijk was het een geestelijk 

welzijnswerker, een contact via het ziekenhuis, die – 

in Wiekes woorden – ‘echt aandacht had. Voor mijn 

moeder, en voor ons, als familie. Ze bood rust, luister-

de en beloofde dat ze een fijne plek voor mijn moeder 

zou zoeken waar ze palliatief verzorgd zou worden.’ 

In het verpleeghuis schrokken ze van haar moeders 

toestand, vertelt Wieke. ’Zo mager, met pijn en vol 

verdriet. Ze deden wat ze konden, waren allerliefst. 

Vanaf toen legde mijn moeder zich neer bij palliatieve 

zorg en liet het koppie hangen. Het was klaar, ze wilde 

niks meer. Na vijf dagen overleed ze.’

Wieke wil niet verbitterd zijn. Maar de laatste weken 

van haar moeders leven knagen wel. ‘Ik zie toch vooral 

voor me hoe er nodeloos met haar gezeuld is. Zonder 

dat een hulpverlener aan haar vroeg of ze dat wel 

wilde. Terwijl mijn moeder zo in de veronderstelling 

leefde dat ze het – met een euthanasieverzoek en be-

handelverbod, die ze ook nog eens had besproken met 

de huisarts – goed geregeld had.’ 

Alert geworden gaat ze binnenkort naar haar eigen 

huisarts, om haar persoonlijke wilsverklaring uit te 

spreken. ‘En om te horen hoe hij erin staat en zeker te 

weten wat hij voor me kan betekenen. Want als ik iets 

heb geleerd, is het hoe belangrijk heldere communi-

catie is. Dat je de verwachtingen, wensen en afspraken 

rondom je levenseinde blijft afstemmen en bevesti-

gen. Elke keer weer, en bij alle betrokkenen.’ Z 

Volgens de Wet op de geneeskun-

dige behandelingsovereenkomst 

(Wgbo) moet iedere arts weten dat 

een schriftelijk behandelverbod 

niet als een verzoek moet worden 

opgevat, maar als een dwingend 

voorschrift. Toch loopt dat in de 

praktijk soms anders. Hoe vergroot 

je de kans dat je behandelverbod 

wordt gerespecteerd? 

 

 Drie tips van Wieke:

-  Maak je verbod vooraf kenbaar bij 

dierbaren en verzorgers, en blijf dat 

herhalen.

-  Neem iemand mee tijdens de 

bespreking ervan met je arts, als 

een soort getuige of ‘check’: zijn de 

wederzijdse verwachtingen helder? 

-  Blijf alert op je behandelverbod. 

Blijf verwachtingen afstemmen 

en ga er niet van uit dat anderen 

het vanzelfsprekend kennen en/of 

naleven. 
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