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‘ Ik hoop vurig dat ik me dan  
net zo moedig voel als nu’

Loes Luca wil eigen regie over haar levenseinde 

In de hitserie Maud & Babs speelt Loes Luca een moeder 

met voortschrijdende dementie. Zelf is de actrice 

vastbesloten om het niet zover te laten komen. ‘Die ziekte is 

mijn absolute schrikbeeld. Zodra ik de diagnose alzheimer 

krijg, neem ik mijn dood in eigen hand.’ • Teus Lebbing

In de publiciteit rondom uw nieuwste tv- en theaterproducties 

maakt u er geen geheim van dat u de regie wilt hebben over uw 

levenseinde. Waarom bent u daar zo stellig over?

‘Ja, voor dat doel ga ik de barricades op. Ik vind dat 

je als mens op een waardige manier een einde aan je 

leven moet kunnen maken, zodra je er klaar mee bent. 

Dat gun ik mezelf ook. Als ik dan een keer dood moet, 

dan bepaal ik zelf wel hoe. Daarom heb ik niet alleen 

nauwkeurig alle papieren van de nvve ingevuld, maar 

ook een levenseindemiddel bemachtigd. Dat vind ik 

een geruststellende gedachte, want ik wil mijn laatste 

jaren per se niet in een lamlendige toestand slijten.’

Zoals uw eigen moeder? 

‘Hoe zij nu leeft is mijn absolute schrikbeeld. Ze is 88 

en kampt al zeker acht jaar met dementie. Ik ben enig 

kind, we zijn altijd hecht geweest en ik heb haar naar 

beste kunnen verzorgd, tot dat thuis echt niet meer 

ging. Sinds drie jaar woont ze in een verpleeghuis. Dat 

zit vol met mensen die op zo’n mensonterende manier 

moeten leven. Alle zorgmedewerkers doen hun best 

hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar wat moet je 

nog, als je alleen maar in je incontinentieluier met je 

kunstgebit zit te spelen? Ik vind het een beklemmende 

gevangenis en die wil ik ten koste van alles vermijden. 

Voor mezelf, maar ook voor mijn dochter. Ik moet er 

niet aan denken dat ze voor mij moet gaan zorgen in 

zo’n toestand.’

Heeft u met uw moeder weleens gesproken over haar 

levenseindewensen?

‘Nou en of! Dit einde wilde ze niet, absoluut niet, 

dat weet ik zeker. Ik zie haar nog zitten hier aan 

tafel met al die formulieren van de nvve. Ze heeft ze 

allemaal ondertekend hoor, een euthanasieverzoek 

en zo’n behandelverbod, en er met haar huisarts over 

gesproken. Maar wat heeft dat nu nog voor nut? Want 

nu ze dement is, kan ze zich niet meer uitspreken. 

Dat is het ellendige van die ziekte en dat zie je ook 

zo goed in de rol die ik speel in Maud & Babs: ze heeft 

niet in de gaten dat ze het heeft, ze denkt dat dit haar 

normale leven is. Ze kan geen gesprek meer voeren, 

er is echt geen lol aan. Het enige dat we nog kunnen 

ondernemen, is samen rijden, dat doet ze graag. “Wat 

zijn er toch een boel auto’s”, verzucht ze dan duizend 
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De goede dood 
Fransien van ter Beek - bestuursvoorzitter NVVE

De nvve is een radicale 

pleitbezorger van (zelf)-

euthanasie als enige goede 

dood. Dat beeld over 

onze vereniging is nog springlevend, zo blijkt 

uit een rondgang langs verschillende partijen 

om mogelijkheden voor samenwerking te 

verkennen. Nogal tot mijn verbazing, eerlijk 

gezegd. Ik dacht dat we de reputatie van ‘one-

issue-beweging’ al een flinke tijd achter ons 

hadden gelaten. Niet voor niets veranderden 

we ruim vijftien jaar terug onze naam: van 

Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige 

Euthanasie naar Nederlandse Vereniging voor 

een Vrijwillig Levenseinde.

Het is inmiddels ook al bijna twintig jaar geleden 

dat in Nederland, als eerste land ter wereld, 

de euthanasiewet van kracht werd. Daar ging 

wel dertig jaar lobby, maatschappelijk debat en 

juridische strijd door de nvve aan vooraf. De 

euthanasiewet is dan ook een verworvenheid 

waarop de Nederlandse samenleving – de nvve 

voorop – trots mag zijn.

Maar is euthanasie de enige vorm van waardig 

sterven? Dat dacht ik niet! Er zijn meer routes 

naar een waardige dood. Van ‘nietsdoen en de 

natuur haar gang laten gaan’ tot palliatieve 

sedatie of een zelfgekozen dood via de medische 

route, hulp bij zelfdoding, de laatstewilpil en 

alles daartussenin. Als nvve zetten wij ons in 

voor álle keuzes aan het einde van het leven. 

Vrijheid van sterven, daar gaat het ons om.

Helaas is eigen regie over het einde van 

je leven – na bijna vijftig jaar nvve – nog steeds 

geen vanzelfsprekendheid. Er is een heel palet 

aan mogelijkheden voor een waardig levenseinde 

en toch zijn die nog lang niet allemaal (legaal) 

beschikbaar en voor iedereen bereikbaar. Dat 

komt deels doordat het mensen aan kennis 

ontbreekt over de mogelijkheden. Daarnaast 

blijft praten over het levenseinde voor velen, ook 

voor zorgprofessionals, een taboe. Dat enkele 

tijdschriften onze advertentie voor de Dag van 

de Wilsverklaring weigerden, is hier een treurig 

voorbeeld van. Ook ervaren nog velen problemen 

bij de behandeling van hun euthanasieverzoek. 

Denk aan mensen met een stapeling van 

ouderdomsklachten, dementie of chronisch 

psychiatrische patiënten. Artsen verwijzen nog te 

vaak door naar het Expertisecentrum Euthanasie, 

dat inmiddels kampt met lange wachtlijsten.  

Hulp bij het zelfgewilde levenseinde is 

afhankelijk van de bereidheid van artsen om 

de gevraagde hulp te verlenen. Er is geen 

door de overheid gereguleerd, betrouwbaar 

levensbeëindigend middel, waarmee mensen 

weloverwogen voor een zorgvuldige en 

waardige zelfdoding kunnen kiezen. Hulp bij 

zelfdoding is nog steeds strafbaar. Wij vinden 

hulp geen misdaad. Mensen die kiezen voor een 

waardige dood in eigen regie moeten openlijk 

steun kunnen vragen en ontvangen, en niet 

in eenzaamheid of met angst voor vervolging 

van dierbaren sterven. Ook moeten ze niet 

hoeven te kiezen voor een gewelddadige suïcide 

die veel leed toebrengt aan omstanders en 

familie. 

Kortom, ik zie alle reden om ons activistische 

hart sneller te laten kloppen. De nvve is nog 

keihard nodig. Niet alleen als pleitbezorger van 

euthanasie. Ook als raadgever voor iedereen 

met vragen, twijfels en angsten rondom het 

levenseinde. Als aanvoerder van een zo groot 

mogelijke groep gelijkgestemden. En als 

aanjager van bewustwording, debat en wet- en 

regelgeving.
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keer achter elkaar. Totdat ik er genoeg van heb, dan zet 

ik muziek op. Vaak is dat de cd die we samen hebben 

gemaakt: Wenend in ’t portaal. En wat denk je? Alsof ze je in 

de maling neemt, zingt ze alle coupletten mee.’

Dat lot wilt u vóór zijn?

‘Ja, mocht het zover komen dat ik ook alzheimer krijg, dan 

neem ik meteen na de diagnose mijn middeltje in. Want 

als je te laat bent, zoals mijn moeder, lukt het niet meer. 

In het geval van dementie moet je die beslissing nemen 

op het moment dat je nog niet al te ver heen bent. Maar 

ik wil ook andere ziektes voor zijn, hoor. Deze zomer be-

groeven we de schoonvader van mijn dochter, een gezonde 

sportieve Engelsman die geveld werd door prostaatkanker 

en verlamd raakte. Vijf maanden heeft hij om de dood 

gesmeekt, hij zou sowieso overlijden en vond zijn leven 

zo uitzichtloos en mensonterend. Maar in Engeland kun 

je niks met die wens, zelfs de morfine kun je niet laten 

ophogen, want dan lopen de verpleegkundigen het risico 

te worden ontslagen. Zijn situatie was hartverscheurend, 

daar moet ik dus ook niet aan denken.’

Wat vindt uw dochter van uw voornemen? 

‘Ik heb alles met Nina besproken. Ze kent me en weet 

dat ze een moeder heeft die alles tot in de puntjes wil 

regelen, ook haar levenseinde. Ik heb graag de regie, 

ben een controlfreak, dus ik zie het scenario met het 

levenseindemiddel helemaal voor me, inclusief de 

opnames die ik ervan ga maken, zodat er bewijs is dat ik 

niet ben geholpen. Bang dat ik het spul in een depressieve 

bui impulsief inneem, is Nina niet. Zo’n karakter heb 

ik niet en bovendien: zou ik dat wel doen, dan ben ik 

kennelijk zo down dat de dood een goede uitweg voor me 

is. Ik geloof niet dat mensen in een opwelling een einde 

aan hun leven maken. Dan denk ik aan mijn vader, dat was 

geen gelukkige man en met een borrel op riep hij geregeld 

dat hij zelfmoord zou plegen. Maar actie ondernemen, 
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Loes Luca (68) is een gevierd actrice 
en zangeres, al decennia bekend 
van rollen in grote theater-, tv- en 
filmproducties zoals Ja zuster, nee 
zuster, ‘t Schaep met de 5 Pooten, 
‘t Vrije Schaep, La Vida en de 
populaire MAX-serie van dit najaar 
Maud & Babs. Vanaf deze winter 
speelt ze de solovoorstelling Uit Het 
Hoofd (geschreven door Maria Goos) 
over de ups en downs in haar eigen 
leven.

ho maar. Sterker nog: toen-ie eenmaal kanker had op z’n 

drieënzestigste en wist dat zijn einde naderde, had hij 

er de pest in. Beteuterd zei hij: “En nou ga ik dood, net 

voordat ik mijn roze strippenkaart krijg.” God mag weten 

waar hij dat nou weer vandaan haalde. Die man ging nooit 

met het openbaar vervoer!’ 

De angst in de maatschappij dat mensen impulsief naar een 

levenseindemiddel grijpen, deelt u dus niet?

‘Nee. Ook praktisch is dat trouwens niet te doen, omdat 

je eerst een antibraakspul moet innemen. Daarna heb je 

nog zeker twintig minuten om je te bedenken. De kans 

dat iemand impulsief voor de trein springt is volgens 

mij veel groter. Dat is pas treurig, toch? Ook voor de 

machinist en alle hulpverleners die de overblijfselen uit de 

spoorgroeven moeten vissen.’

Denkt u veel na over uw dood?

‘Elke dag wel even, hoe kan het ook anders? Ik ben 

68, om me heen sterven mensen of tobben met 

ellendige ziektes. Zelf heb ik de laatste jaren ook wat 

gezondheidsakkefietjes, ik voel me kwetsbaarder. Dat is 

eigenlijk al zo sinds het overlijden van mijn man Harald, 

dertien jaar geleden, op zijn tweeënvijftigste stierf hij 

plots in zijn slaap. Sindsdien is mijn levenslust nooit 

helemaal teruggekeerd. Dit najaar heb ik voor het eerst 

weer eens ouderwets mijn verjaardag gevierd, gedrenkt 

in bier, wijn en wodka. Daar had ik al die jaren geen puf 

voor gehad. Er is heus genoeg moois om voor te leven 

en, als er geen lockdowns zijn, heb ik vaak een hoop 

lol in mijn werk. Maar van mij hoeft het niet eindeloos 

door te gaan. Zo rond de tachtig lijkt mij een prima 

leeftijd om te sterven. Mocht ik dan euthanasie of het 

levenseindemiddel nodig hebben, dan hoop ik vurig dat 

ik me net zo moedig voel als nu en mijn plannen durf 

door te zetten. Maar zeker weten doe je het natuurlijk 

nooit, kijk maar naar mijn moeder.’ Z


