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‘ Met zo’n verzoek wil 
je superzorgvuldig zijn’

loop tranen in zijn ogen en toen schoot ik 
zelf ook vol.”
Ze noemt het aanwezig zijn bij het afscheid 
van het leven ‘bizar en surrealistisch’. “Best 
intiem ook. Bij de euthanasie van een an-
dere mevrouw lagen haar man en zoon 
bij haar op bed. We hadden een extra lang 
slangetje aan het infuus gemaakt en zaten 
aan het voeteneind. Ik vond het moeilijk 
om naar ze te kijken.”

▪▪ inVOelBaar
Een jaar geleden heeft Weenen zelfstandig 
euthanasie gegeven. Het ging om een oude-
re man met een uitgezaaid longcarcinoom. 

Ze heeft het nog niet meegemaakt. 
Lotte Niemantsverdriet (29), waar-
nemend huisarts in Breda en Rotter-

dam, ziet euthanasie nog als ‘een beer op 
haar weg’. Op de huisartsopleiding heeft 
ze er veel over gehoord en gesproken en in 
de waarneming heeft ze een verkennend 
gesprek met een slokdarmkankerpatiënt 
over euthanasie gehad. “Het klinkt mis-
schien raar, maar eigenlijk zou ik het nu 
heel graag een keer willen meemaken. Hoe 
gaat het precies, zal ik er moeite mee heb-
ben, me schuldig voelen achteraf? Het is 
een onbekend iets, dat veel indruk maakt. 
Je kunt het niet oefenen en je kunt je geen 
fouten permitteren.”
Margriet Weenen (37), waarnemend huis-
arts in Leusden, heeft als aios een tiental 
euthanasiegevallen meegemaakt. De casus 
die haar vooral is bijgebleven, is die van 
een jonge vrouw met eierstokkanker. “Haar 
moeder was bij de euthanasie. Ik vond het 
zo erg voor haar. Mijn opleider had na af-

Slapeloze nachten, een zware week of het mooiste onderdeel 
van het vak. iedere huisarts beleeft euthanasie in zijn praktijk 
op zijn eigen manier, het is voor iedereen iets dat zwaar weegt. 
Drie huisartsen – van onervaren tot doorgewinterd – over hun 
persoonlijke beleving van en omgang met euthanasie.

HUiSartSen OVer Wat eUtHanaSie Met Hen DOet

“Toen hij het euthanasieverzoek deed, ben 
ik vragen gaan stellen: wat hij ervan wist, 
waarom hij ervoor koos, of hij de alterna-
tieven kende. Hij wilde er tot het laatste 
moment bij zijn, bewust afscheid nemen. 
Zijn familie begreep die keuze. En ik ook, 
het was heel invoelbaar.”
Hoewel ze maar twee dagen per week 
werkt, heeft ze de patiënt dag en tijdstip 
van de euthanasie laten kiezen. “Als je part-
time werkt en drie kleine kinderen hebt, 
is dat wel lastig. Maar ik vind dat je in zo’n 
belangrijke fase niet tegen hem kunt zeg-
gen: sorry, die dag kan niet, want dan heb ik 
mama-dag. Ik heb oppas geregeld.”
Bij alle keren dat Weenen euthanasie bij-
woonde of later zelf gaf, was ze niet alleen. 
“In de praktijk waar ik nu werk, is het regel 
dat een collega meegaat. Ik zou het ook al-
leen kunnen, maar samen is prettiger. Je 
hebt een extra handje, maakt allebei het-
zelfde mee en je kunt napraten: vond jij 
ook niet dat...?”
Spijt heeft Weenen nooit gehad. “Toen ik 
het voor het eerst zelf deed, ben ik meteen 
alles gaan opzoeken en driedubbel bijhou-
den in het dossier. Je weet min of meer 
hoe het moet, de techniek staat duidelijk 
omschreven, maar met zo’n verzoek wil je 
super zorgvuldig zijn. Na afl oop moet het 
dossier toch naar de toetsingscommissie. 
Angst voor eventuele vervolging heb ik 

Margriet Weenen: 
‘In zo’n belangrijke fase kun je 
niet zeggen: sorry, die dag kan 
niet, want dan heb ik mama-dag. 
Ik heb oppas geregeld’

‘ Die man was écht 
geestelijk ziek, maar 
is het ondraaglijk en 
uitzichtloos lijden?’
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Hij praat met de patiënt over het leven en 
hoe lang het waard is om geleefd te wor-
den. Dat doet hij onder meer in gezinsge-
sprekken, zodat er geen verwarring kan 
ontstaan over wat ‘ons pa’ nu precies wil. 
“Mensen zeiden wel eens: ‘Boesten zegt 
altijd keihard waar het op staat.’ En dat is 
ook zo. Mijn beste vriendin, die borstkan-
ker had, heb ik één keer niet verteld wat ik 
vermoedde. Later zei ze tegen me: ‘Sjef, wil 
je dat nooit meer doen?’ Sindsdien – en dat 
is inmiddels 32 jaar geleden – lieg ik nooit. 
Dan hoef ik me ook niet in zeven bochten 
te wringen om te onthouden wat ik precies 
gezegd heb. De waarheid kun je maar op 
één manier vertellen.”

▪▪ Meetlat
In zijn carrière als arts van de Levenseinde-
kliniek heeft Boesten ook moeilijke eutha-
nasieverzoeken moeten doen. Twijfel kent 
hij niet, maar met het euthanasieverzoek 
van de 53-jarige psychiatrische patiënt die 
al zo’n 55 suïcidepogingen achter de rug 
had, wist hij in het begin geen raad. “Ik 
heb nog nooit zo’n extreem geval van het 
Münchhausen-syndroom gezien. Die man 
was écht geestelijk ziek, maar is het on-
draaglijk en uitzichtloos lijden? Ik ben er 
negen maanden mee bezig geweest en heb 
deze casus – na consultatie van twee onaf-
hankelijke psychiaters – uiteindelijk rond 
gemaakt. Hij is rustig en mooi ingeslapen, 
met zijn vrouw en ouders erbij. Hoe anders 
had het kunnen zijn als hij voor de trein of 
van een flat was gesprongen...”
Een euthanasieverzoek heeft Boesten nog 
nooit geweigerd. “Er zijn artsen die zeggen: 
‘u voldoet niet aan de criteria, langs mijn 
meetlat lijdt u nog niet genoeg’. Of ‘als ik 
deze patiënt euthanasie moet geven, kan 
ik het hele verpleeghuis wel doen...’. Maar 
het gaat om de meetlat van de patiënt, niet 
die van de dokter. Als iemand mij kan over-
tuigen van zijn ondraaglijk en uitzichtloos 
lijden en dat een paar keer blijft herhalen, 
dan is het zo.” ▪

niet. Als ik het zorgvuldig doe, hoef ik daar 
niet bang voor te zijn.”
Twijfel kent ze evenmin. Weenen vindt de 
euthanasieverzoeken ‘begrijpelijk en in-
voelbaar’. Ze zou wél moeite hebben met 
euthanasieverzoeken bij voltooid leven, 
dementie of psychisch lijden. “Dat zou ik 
in deze fase van mijn loopbaan waarschijn-
lijk niet doen. Uitgezaaide kanker is dui-
delijk, maar aan psychisch lijden ga je niet 
dood. Ik ben blij dat je voor dat soort moei-
lijke verzoeken naar de Levenseindekliniek 
kunt verwijzen.”
Ondanks dat ze euthanasie ‘zwaar’ vindt, 
noemt Weenen het begeleiden van patiën-
ten op weg naar hun levenseinde ‘een mooi 
aspect’ van het huisartsenvak. “Professio-
neel gezien is het een uitdaging om iemand 
een goed sterfbed te geven, een goede dood, 
waar iedereen weliswaar verdrietig, maar 
tevreden op terugkijkt. Ik vind het al jam-
mer dat huisartsen geen geboortes meer 
doen, als palliatieve zorg en euthanasie ook 

uit de huisartspraktijk zouden verdwijnen, 
zou ik het vak niet leuk meer vinden.”

▪▪ Herinnering
Sjef Boesten (65) uit het Brabantse Mill is 
sinds een paar weken met pensioen. Met 
een mini-symposium over euthanasie en 
een fietsreis naar Napels heeft hij afscheid 
genomen van zijn 4000 patiënten. Zijn 
taak als SCEN-arts en als arts van de Le-
venseindekliniek (waarvoor hij met zijn 
fietsreis ruim 7500 euro ophaalde) blijft hij 
voorlopig vervullen.
Boesten kan zich met recht een ‘oude rot’ in 
het vak noemen. Euthanasie was – ‘geluk-
kig’, zegt hij – geen dagelijks werk, maar 
wel zijn specialisatie. “Misschien omdat 
mijn vader en mijn zus heel plotseling 
zijn gestorven, zonder afscheid te kunnen 
nemen. Ze zeggen wel eens dat dat een 
mooie dood is, maar voor de nabestaanden 
is dat een ramp.”
Wat Boesten nastreeft, omschrijft hij als: 

mensen helpen om op een goede manier 
afscheid te nemen van het leven. “Ik zeg 
altijd: jij gaat wel dood, maar in het hoofd 
van je vrouw en kinderen blijft de herinne-
ring aan jou voortleven. Dus hoe kun je dat 
zo mooi mogelijk maken? Het is geen fijne 
herinnering als iemand creperend en gil-
lend van de pijn of volledig gedrogeerd aan 
zijn einde komt.”
Boesten vergelijkt euthanasie met de beval-
lingen die hij als dorpsarts vaak heeft ge-
daan. “Als een bevalling goed was gegaan, 
ging ik op een roze wolk naar huis. Als een 
euthanasie goed verloopt – de familie is 
tevreden, het afscheid is mooi geweest – 
heb ik zo’n zelfde gevoel. Dat ik heb mogen 
meewerken aan iets ‘goeds’. Ik heb iemand 
– op eigen uitdrukkelijk verzoek – uit zijn 
lijden verlost.” 
Boesten vindt het zijn taak om mensen op 
die weg naar het levenseinde te coachen. 
“Huisarts ben je van de wieg tot het graf. 
Daar hoort dit deel van het leven ook bij.” 

‘ Mijn opleider had na 
afloop tranen in zijn 
ogen en toen schoot  
ik zelf ook vol’

Lotte Niemantsverdriet: 
‘Het klinkt misschien 

raar, maar eigenlijk zou ik 
het heel graag een keer 

willen meemaken’

Sjef Boesten:
‘Huisarts ben je van de wieg tot 
het graf. Daar hoort dit deel van 
het leven ook bij’

Belevingsonderzoek euthanasie 
onder artsen
De kennis over euthanasie onder 

artsen en publiek vergroten, de 

onderlinge verwachtingen beter 

op elkaar afstemmen en – voor 

zover mogelijk – een genuan-

ceerder beeld in de media creë-

ren over de omgang van artsen 

met euthanasie. 

Dat zijn de doelstellingen van 

het belevingsonderzoek Helder 

communiceren over euthanasie 

met de patiënt. Het onderzoek 

wordt deze zomer door LHV, 

KNMG, NHG, OMS en Verenso 

gehouden. Zo’n 3400 huisartsen, 

specialisten ouderengeneeskun-

de en medisch specialisten heb-

ben de vragenlijst ontvangen. De 

vragen gaan over de persoonlijke 

beleving van de arts, de vraag aan 

wat of wie hij steun ontleent en 

de invloed van de maatschappij 

en het maatschappelijk debat op 

het handelen van de arts.

Aan de hand van de uitkomsten 

bepalen de organisaties eventu-

ele nadere acties. Dat kan onder 

meer zijn: actualiseren of aanvul-

len van informatiemateriaal, een 

(publieks)campagne of extra 

ondersteuning. 

Voor meer informatie over het 

belevingsonderzoek, kijk op  

de website: www.lhv.nl, onder 
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