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MIDDEN IN HET LEVEN
‘Mijn man Luuk was 54 toen 

hij de diagnose cerebellaire 

atrofie kreeg, een zeldzame 

hersenaandoening. Artsen gaven 

hem acht tot twaalf jaar, waarin 

praten, bewegen en lopen steeds 

moeilijker zouden worden. Ik was 

43. We hadden jonge kinderen, 

drukke banen, stonden midden in 

het leven.’ 

VOLDOENING
‘Luuk was niet iemand om bij 

de pakken neer te zitten. Toen 

hij vanwege zijn afnemende 

motoriek zijn directiefunctie bij 

een grote bank moest opgeven, 

had hij genoeg liefhebberijen 

om zich mee bezig te houden. Zo 

heeft hij nog gereisd en een boek 

geschreven over zijn grote passie: 

kuifhoenders. Vanuit binnen- en 

buitenland werd zijn expertise 

ingeschakeld, daar haalde hij 

voldoening uit. En we hadden 

natuurlijk veel reuring thuis, met 

ons gezin, familie en vrienden.’

ONAFWENDBAAR
‘Ondanks zijn ziekte bleven Luuk 

en ik elkaar vinden, zoals we ooit 

met elkaar waren gestart: lief-

devol, met humor, in verbinding 

met ons gezin. Maar we wisten 

dat de dood onafwendbaar was 

en spraken er geregeld over. 

Luuks voornemen was om het zo 
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LEDENOVERLEG EN ALV OOK ONLINE

Zowel het ledenoverleg van donderdag 19 mei (vanaf 

19.30 uur) als de Algemene Ledenvergadering van 

zaterdag 25 juni (vanaf 11.00 uur) is ook online te 

volgen. Beide bijeenkomsten worden in de Eenhoorn 

in Amersfoort gehouden. 

Het ledenoverleg is bedoeld om, voorafgaand aan de 

Algemene Ledenvergadering, met elkaar van gedachten 

te wisselen. Wilt u het overleg online volgen, dan moet 

u zich eerst aanmelden via: nvve.nl/ledenoverleg. 

Aanmelden voor de ALV, in de zaal of digitaal, kan via: 

nvve.nl/alv.

AANVULLING VORIGE RELEVANT

In de vorige Relevant stond een overzicht van landen 

waar euthanasie (wettelijk) mogelijk is. Daarin 

werd ook de Australische staat Victoria vermeld. De 

opsomming is echter niet volledig. Ook in de staten 

West-Australia (sinds 2019), Tasmanië, South Australia 

en Queensland (alle drie sinds 2021) is euthanasie 

mogelijk.

lang mogelijk vol te houden, 

maar niet koste wat het kost. Hij 

speelde graag met woorden, taal 

was heel belangrijk voor hem. 

Niet meer zelfstandig kunnen 

communiceren was voor hem een 

belangrijke grens.’ 

TROPENJAREN
‘Toen Luuks lichaam het steeds 

meer begon te begeven, stuurde 

onze huisarts aan op opname 

in een verpleeghuis, maar dat 

was voor ons onbespreekbaar. 

Op een dag vroeg Luuk mij naar 

het euthanasieverzoek dat hij vrij 

snel na de diagnose had laten 

opmaken. Ondertussen was ik 

steeds meer aan het overleven. 

We beleefden tropenjaren vol 

zorg en verlies, want in deze 

periode verloren wij Luuks 

moeder en mijn moeder en 

werd mijn broer ziek. Het voelde 

allemaal zo dubbel: ik begreep 

Luuks keuze en voelde dat ik alle 

zorg niet langer zou volhouden, 

maar het idee om hem kwijt te 

raken kon ik moeilijk verdragen. 

Voor hem en ons gezin hield ik 

me sterk. We zouden dit pad 

samen gaan.’

DRINGEND BEROEP
‘Luuk schakelde de NVVE in. “Is 

niet meer zelfstandig kunnen 

praten óók ondraaglijk lijden?” 

“Ja”, antwoordde de consulente. 

Met die bevestiging ging Luuk 

terug naar de huisarts. Hij wilde 

waardig sterven en deed een 

dringend beroep op onze huisarts 

die hij al jaren kende. Die zegde 

uiteindelijk zijn medewerking 

toe, 27 oktober 2015 was de dag 

van de euthanasie. Tot een em-

pathische relatie met de huisarts 

is het nooit gekomen. Er was 

geen nazorg voor mij en onze 

kinderen, dat vind ik jammer.’ 

RUST 
‘Twee jaar na Luuks overlijden 

ben ik verhuisd. Ik heb geen 

contact meer gehad met de 

huisarts, totdat ik hoorde dat hij 

zijn zoon had verloren. Ik besloot 
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hem een condoleance brief te 

sturen. In die brief bedankte ik 

hem nog voor zijn medewerking 

bij Luuks zelfgekozen 

levenseinde. Ik ben me meer 

gaan realiseren hoe moeilijk een 

euthanasieverzoek is voor een 

arts die is opgeleid om mensen 

te genezen. Al had ik graag 

een betere en meer begripvolle 

verstandhouding gehad, ik ben 

hem toch dankbaar dat hij Luuk 

heeft geholpen om zijn leven 

waardig te kunnen beëindigen. 

Dat heeft ons als gezin rust 

gebracht, al is het grote gemis 

nog dagelijks voelbaar.’Z
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