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Kees Onderwater

Beste collega's,

Het was erg fijn om afgelopen vrijdag 20 mei 2022 op een deel van de jubileum-dag
aanwezig te zijn. Ik voelde me in een prettige onderlinge sfeer, in een bijzondere
creatieve vibe en omringd door veel energieke collega's. Het was erg leuk om op deze
manier na vele jaren weer tussen mijn ex-beroepsgenoten te zijn. 
Veel van de aanwezige SPV-en bleken zich bewust te zijn van hun bijzondere positie in
het veld. Dat was prachtig om te zien. Het viel mij daarbij wel op dat het nog steeds,
na al die jaren, niet goed lukt om helder de intrinsieke waarden van de SPV te
benoemen. 
Het helder en duidelijk kunnen benoemen van deze waarden zou goud waard kunnen
zijn voor de verdere positionering en profilering van de SPV. 'Wij doen gewoon ons
werk' zoals door een aantal naar voren werd gebracht is dan absoluut niet voldoende.

Juist hierover sprak ik met een enkele collega met wie ik na de lezingen kennis
maakte. Het ging over het contrast tussen de presentatie van Frans van der Lem en die
van Paul Poortvliet en Matthijs Zwier. Frans probeerde iets van die intrinsieke waarden
te tonen terwijl Paul en Matthijs in hun verhaal meer aansluiting zochten bij de
beleidsmakers, het extrinsieke. 

Frans focuste in zijn verhaal met name op de intuïtie. Intuïtie, weten wat nodig is
zonder er over na te denken. Hij benadrukte daarbij dat helpen voor een belangrijk
deel verbinding maken is. Met de cliënt maar natuurlijk ook met zichzelf.
Kwetsbaarheid als kracht en afstemming, wederkerigheid en respect als belangrijke
waarden. Dicht bij zichzelf blijven (geen professionele dikdoenerij) en werken vanuit
vertrouwen. 
Ik vond zijn verhaal mooi opgebouwd en hij deed daarin een bijzondere poging om de
intuïtieve kwaliteiten van de SPV in beeld te brengen. 

Ik had me voorgenomen wat dingen op papier te zetten. Het voert te ver om er diep in
te duiken, daarvoor heb ik intussen te lang geen feeling meer met het SPV-werk. 
Ik ben van mening dat het intrinsieke te veel onbenoemd wordt gelaten in een zorg die
van regels en protocollen aan elkaar hangt. 
In dat intrinsieke stuk zitten juist die specifieke kwaliteiten. Het gaat dan om rollen die
meer op gevoel naar de ander, moraal en verantwoordelijkheid nemen gebaseerd zijn. 

Wij deden in Amsterdam in een project in de wijk (Methodiek Sociaal psychiatrische
wijkhulpverlening/Mentrum, okt. 2006) een poging om een aantal van die rollen te
benoemen.
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1. bondgenoot die er altijd is voor de cliënt.
2. verbinder en koppelaar 
3. gids en vraagbaak 
4. onderhandelaar
5. kwartiermaker
6. adviseur en vertrouwenspersoon

Maar belangrijker was dat de SPV-en tijdens hun werk in de wijk regelmatig hun eigen
intuïtie zwaarder lieten wegen dan de protocollen en regels van het moederinstituut.
Dat ging soms wel gepaard met wrijving maar de cliënten voeren er wel bij. 
Een van de SPV-en die op een boerderij was grootgebracht ging soms 's avonds bij zijn
cliënt langs als dat voor die cliënt echt nodig was. Hij verwoordde dit dan als volgt: 
"Als er laat in de avond een koe moet bevallen, laat ik die toch ook niet wachten tot de
volgende ochtend". 

Veel van de bovengenoemde rollen vormen de basis voor een relatie die de SPV met de
mensen opbouwt. Al een aantal decennia wordt er onderzoek gedaan naar het belang
van de relatie voor een succesvolle behandeling of begeleiding (o.a. van Oenen/van
Os). 
De relatie blijkt in die onderzoeken 70% van het werkzame bestanddeel in het effect
van een behandeling of begeleiding te zijn. 
Het opbouwen en onderhouden van die goede relatie is dus de sleutel. Naast intuïtie en
de bovengenoemde rollen zullen er nog wel meer intrinsieke waarden in het innerlijke
SPV wezen zijn die benoemd kunnen worden. 

Paul wil dood 
Casusbeschrijving van euthanasie binnen
een ggz instelling

Nynke Floris
    Alie Faber

beide SPV

Inleiding 

Paul is dood.Op 20 januari 2020 overleed Paul, thuis omringd door dierbaren. 
Zijn wens kwam in vervulling: hij kreeg rust. Paul kreeg euthanasie. 
 
Paul was uitbehandeld en had recht op euthanasie. Hij kampte met een fors
oorlogstrauma en was ernstig lichamelijk gehandicapt. De enige manier om de ellende
van het leven aan te kunnen was bewegen en dat kon hij niet meer. Paul ging drinken
en deed dit dagelijks om de dag door te komen. Hij praatte zelden met anderen. De
jaren waarin hij in zorg was is er veel behandeling ingezet waaronder VNN
(Verslavingszorg Noord Nederland) en traumabehandeling (Veteranenkliniek). De
behandelingen van PTSS (Posttraumatisch- stressstoornis) en alcohol addictie hadden
slechts beperkt resultaat waardoor hij terugviel in alcoholgebruik.Paul was getrouwd
maar zijn vrouw kon het leven met hem niet meer aan hetgeen in scheiding
resulteerde. Ondanks alle inspanningen, verschillende opnames en behandelingen bleef
Paul drinken.Wat hij had meegemaakt in zijn leven was te veel, hij kon het niet aan.
Paul wilde dood. 
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In dit artikel wordt de casus van Paul beschreven waarin het traject van de euthanasie
van begin tot eind naar voren komt. Hierbij wordt de vraag gesteld of de SPV een rol
zou kunnen spelen in dit traject en zo ja, welke? 
De SPV is op zijn best wanneer het gaat om niet te protocolleren zorg, wanneer het
verloop onvoorspelbaar is. De kracht van de SPV komt naar voren bij hoog complexe
zorg, waarbij verschillende factoren invloed hebben op het proces en op elkaar.
De focus op ingewikkelde casuïstiek is een kracht die gewaardeerd wordt en kan leiden
tot verdieping van de geboden zorg. Het is niet zo dat de SPV het alleenrecht heeft op
situaties die moeilijk te protocolleren zijn. Andere collega's kunnen uiteraard affiniteit
hebben met dergelijke complexiteit (Ekkers & Van Essen, 2020). 
De identiteit van de SPV wordt het beste omschreven als een hulpverlener die
verbinding zoekt en overzicht heeft wanneer een cliënt te kampen heeft met complexe
interactie tussen context en betrokkene waarbij psychiatrische problemen spelen, als er
sprake is van niet te protocolleren zorg. Het gaat hierbij over situaties waarin het lastig
is om therapieresultaat te bereiken, waar een toename van het gevaarscriterium speelt
of waarin de leefsituatie de psychiatrische problematiek in stand houdt. Op zo 'n
moment komt de SPV in actie. De kracht van de SPV komt het meest naar voren als er
creativiteit nodig is. In zulke situaties is de SPV in staat om onderscheid te maken
tussen verschillende attitudes zoals overnemen, meebewegen of afstand nemen
(Ekkers & Van Essen, 2020).

Kees Locht is de psychiater die Paul heeft begeleid. Hij is werkzaam bij VNN. De casus
is beschreven vanuit zijn rol en betrokkenheid. Op het eind wordt de rol besproken die
de SPV binnen het euthanasietraject zou kunnen innemen. 
Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Kees Locht. We mochten hem
interviewen en er zijn hem allerlei vragen voorgelegd. Het werd een indrukwekkend en
open gesprek op zijn boerderij in het Friese landschap. Kees liet het achterste van zijn
tong zien en schuwde op geen enkele manier zijn betrokkenheid of uitleg over zijn
handelen of zijn emoties gedurende het hele traject. Het gesprek over dit taboe leek
taboeloos. 

Kees wil dat het taboe op euthanasie doorbroken wordt en hoopt dat dit artikel daaraan
bijdraagt. Hij zegt hierover het volgende: "Het gaat er niet om of iemand nog
behandeling kan krijgen maar dat alle behandelingen met perspectief zijn uitgesloten.
Heeft de cliënt toen hij nog in behandeling was alles gedaan? Het gaat erom dat alles is
geprobeerd. Niet of het gedaan is maar dat het is geprobeerd. Laten we mensen niet
afrekenen op iets dat ze wel hebben geprobeerd, maar niet hebben gekund" 
 
Euthanasie
Wat is euthanasie? In het Oudgrieks betekent euthanasie: een goede dood. Eu = goede
en thanatos = dood. In Nederland staat het woord euthanasie voor een zelfgekozen
levenseinde met behulp van een arts. Euthanasie is altijd uit vrije wil; een patiënt moet
erom vragen. De arts kan een middel toedienen waardoor een patiënt overlijdt. Dit
heet officieel: levensbeëindiging op verzoek. Ook kan hij de patiënt een middel geven,
wat de patiënt vervolgens zelf inneemt en waardoor hij overlijdt. Dit laatste heet: hulp
bij zelfdoding. Deze twee vormen van zelfgekozen levensbeëindiging worden allebei
geregeld in de euthanasiewet (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde,
zd). 

In Nederland is euthanasie strafbaar. Om als arts niet strafbaar te zijn is het belangrijk
om de voorwaarden van de wet voor euthanasie op te volgen. In de praktijk gaat het
bij euthanasie veelal om mensen met lichamelijk lijden (Nederlandse Vereniging voor
een Vrijwillig Levenseinde, zd). Bij euthanasie moet er sprake zijn van ondraaglijk
lijden, waarbij het lijden uitzichtloos moet zijn. Tevens moet dat lijden zijn oorsprong
vinden in een medische aandoening. 
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De meningen over euthanasie binnen de psychiatrie zijn sterk verdeeld. Het
Expertisecentrum Euthanasie vindt dat een psychiatrisch cliënt - net als een cliënt met
lichamelijke klachten - zodanig ziek kan zijn dat er geen mogelijkheden meer zijn om
het lijden te verlichten. Zij kunnen het zich voorstellen dat iemand dan een doodswens
heeft. Euthanasie binnen de psychiatrie blijft echter een bijzonder ingewikkeld terrein,
waar met extra behoedzaamheid gewerkt moet worden. Sommige psychiatrische
aandoeningen kunnen bijvoorbeeld de wilsbekwaamheid beïnvloeden of suïcidaliteit
veroorzaken. Niet voor niets wordt in het euthanasietraject naast het advies van een
SCEN-arts (Steun en Consultatie Euthanasie Nederland) ook om een second opinion
van een onafhankelijk psychiater gevraagd. Om euthanasie te mogen verlenen, moet
vaststaan dat de cliënt wilsbekwaam is en dat er geen redelijke behandelmogelijkheden
meer zijn (Expertisecentrum Euthanasie, 2019).

Psychiatrische aandoeningen zijn medische aandoeningen. Psychiaters worden
regelmatig geconfronteerd met een doodswens van psychiatrische cliënten. In de
meeste gevallen is deze doodswens een symptoom van de psychiatrische ziekte
waaraan de patiënt lijdt. Met toestemming van de patiënt of zijn/haar wettelijk
vertegenwoordiger, behandelt de psychiater de ziekte met de daartoe beschikbare
bestaande middelen. In uitzonderingsgevallen houdt de doodswens aan en hebben
medicamenteuze en/of psychotherapeutische behandelingen niet tot het gewenste
resultaat geleid. Als het leven met een psychiatrische stoornis door de cliënt als
uitzichtloos en ondraaglijk lijden wordt ervaren, kan de patiënt een verzoek om
levensbeëindiging door een arts doen. Er is een aparte richtlijn voor levensbeëindiging
op verzoek bij patiënten met een psychiatrische stoornis. Deze richtlijn beschrijft een
actuele, zorgvuldige en bruikbare procedure die nauwgezet moet worden doorlopen bij
een verzoek om levensbeëindiging (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig
Levenseinde, zd). 

Bij een aanvraag voor euthanasie van een psychiatrisch cliënt dient de arts waarbij de
aanvraag wordt ingediend rekening te houden met de volgende zes
zorgvuldigheidseisen: 
1 Is het verzoek vrijwillig, is er goed over nagedacht? Wordt een patiënt niet onder

druk gezet door bijvoorbeeld familie en is de patiënt in kwestie wilsbekwaam? 
2 Is er sprake van uitzichtloos en ondraaglijk lijden? Kan de cliënt nog genezen, kan

het lijden worden verlicht op een andere manier? Het lastige bij psychiatrisch cliënten
is dat het lijden niet gemeten kan worden en dus subjectief is. De arts moet het
lijden van de patiënt kunnen voelen. 

3 Informatie over situatie en de vooruitzichten. De arts dient de cliënt goed te
informeren. Het is van belang dat de patiënt zijn eigen situatie goed begrijpt om de
best mogelijke keuze te kunnen maken. 

4 Geen redelijke andere oplossing. In gezamenlijkheid moeten arts en cliënt besluiten
of er nog een andere oplossing kan zijn waar zij zich beide in kunnen vinden. 

5 Raadplegen onafhankelijke arts. Deze "consulent" moet de cliënt zien en spreken. Er
moet beoordeeld worden of de eerste arts zich heeft gehouden aan de eisen van
zorgvuldigheid. 

6 Medisch zorgvuldige uitvoering. Tenslotte moet de arts de euthanasie zorgvuldig
uitvoeren met de juiste medicijnen en in de juiste stappen. 
(NVvP Richtlijn Levensbeëindiging in de psychiatrie, 2018) 

 
Deze zes zorgvuldigheidseisen staan beschreven in de vier fasen zoals omschreven in
de richtlijn. Dit zijn die vier fasen: 
• Verzoekfase 
• Beoordelingsfase 
• Consultatiefase 
• Uitvoeringsfase. 
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In het gesprek met Kees Locht worden deze vier fasen aan de orde gesteld. Hierna
volgt de casusbeschrijving waarin de lezer meegenomen wordt in het hele proces, van
begin tot eind. We eindigen met een conclusie en welke rol de SPV kan spelen in dit
hele proces. 

Casusbeschrijving
Een traject van euthanasie is niet iets waar licht over kan worden gedacht, of dat
zomaar ter sprake komt. Dat Paul in aanmerking kon komen voor euthanasie was voor
Kees zo klaar als een klontje. Hij verwoordt dit als volgt: "Duidelijk was dat er geen
behandelkansen meer waren en dat Paul een aanhoudende doodwens had. Dit was een
goed traject. 
Paul was geen prater. Je moest het voelen bij hem. Naast hem zitten en slechte koffie
drinken. Bij Paul moest jij de woorden geven aan zijn gevoelens, simpelweg omdat hij
het niet kon. En als ik dan na zo 'n gesprek weer wegging stelde ik steevast de vraag:
Gaan we het nog altijd doen, de euthanasie? En dan zei Paul slechts: "Dat klopt." 

Introductie 
Paul was een alleenstaande man van 57 jaar en had jaren gewerkt als chauffeur bij een
verhuisdienst. Hij was getrouwd en samen met zijn vrouw hadden ze een dochter.
Sinds 2012 kwam hij werkloos thuis te zitten. Zijn alcoholgebruik nam sterk toe. In
2013 werd Paul aangemeld bij VNN in verband met ernstig alcoholgebruik en
herbelevingen. Zijn alcoholgebruik kreeg een dempende functie na zijn uitzending naar
Libanon (1980). De veronderstelling was dat de herbelevingen steeds ernstiger werden
nadat hij niet meer kon werken als verhuizer vanwege zijn versleten rug en heup en hij
alcohol als zelfmedicatie was gaan gebruiken waardoor hij zeer ernstig alcoholverslaafd
raakte in een recidiverend patroon. Paul had naast psychische klachten veel
lichamelijke klachten zoals heup-, knie-, rug- en schouderklachten, wisselend in ernst.
Deze leken therapieresistent voor pijnbehandeling. Daarnaast had hij pancreatitis
gehad en alcoholische leveraandoeningen. In april 2016 werd Paul in zijn huis
gevonden en werd hij drie weken opgenomen in een algemeen ziekenhuis in verband
met een longontsteking en een delirant beeld. In oktober 2018 werd hij nogmaals
opgenomen binnen een algemeen ziekenhuis in verband met een longontsteking en
over-sedatie. 
Paul kreeg ruim zes jaar behandeling voor zijn PTSS en alcoholverslaving. Hij bleef
echter ernstig last houden van herbelevingen die veelal ondraaglijke vormen
aannamen. Hierdoor viel hij terug in alcoholgebruik en in sommige perioden was dit
excessief. Zijn vrouw kon het leven met Paul niet meer aan en dit heeft uiteindelijk
geresulteerd in een scheiding. 

Voortraject
De gesprekken die Kees met Paul had, waren gesprekken van veel stilzwijgen,
aanvoelen, en koffie met suiker drinken. Als er werd gesproken ging het over de pijn
die Paul had van zijn fysieke beperkingen en de klachten die samenhingen met zijn
PTSS. Het ging over hoe hij de dag door kwam. Paul luisterde veel naar een Turkse
radiozender, dit was het enige dat hij had dat hem niet deed denken aan zijn traumata
of lichamelijke pijn
Gedurende de behandeling sprak Paul steeds meer over de zinloosheid van het leven.
In alcoholische perioden schreeuwde hij herhaaldelijk dat hij een kogel door zijn kop
wilde. Het bespreken van euthanasie was niet mogelijk, dat zou te lang duren en het
gesprek erover was te pijnlijk. Geleidelijk aan heeft Paul de mogelijkheid om zijn leven
te beëindigen serieus aangegrepen. Hij stapte af van zijn gewelddadige suïcideplannen
en -gedachten. Een zorgvuldige overweging was niet mogelijk omdat het Paul niet lukte
om zijn alcoholgebruik te stoppen. Zijn stemming was depressief. Zijn keuze voor
euthanasie leek de strijdvaardigheid aangetast te hebben en daarmee het vermogen
met de drank te stoppen. Hoewel de behandelaren overtuigd waren van de
weloverwogenheid en consistentie van zijn verzoek, was Paul te dronken of te somber
om een goede beoordeling te kunnen doen. Hierdoor voldeed hij nog niet aan de zes
zorgvuldigheidseisen die de richtlijn Levensbeëindiging in de psychiatrie (2018) stelt. 
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Kees koos ervoor om het Expertisecentrum Euthanasie in te schakelen, dit was in 2017.

Paul was in deze periode een half jaar alcoholvrij, wat werd bereikt door sederende
medicatie. Paul was lichamelijk erg achteruitgegaan. Zo ernstig dat hij chronisch
morfinepleisters nodig had waarmee de pijn slechts gedeeltelijk onderdrukt werd. Hij
liep schuifelend achter een rollator wat maakte dat hij regelmatig viel waardoor hij
zichzelf beschadigde. Hij was zo verzwakt dat hij met veel moeite een blikje cola open
kon maken. Paul gaf aan niet verder te willen leven maar wilde zich wel laten
behandelen aan zijn longontsteking vanwege de angst om te stikken. Het uitzichtloos
en ondraaglijk lijden wordt al dan niet tijdelijk verholpen waardoor hij in deze fase nog
niet voldoet aan de zorgvuldigheidseisen van de richtlijn. Het lijden werd voorlopig nog
op een andere manier verlicht. Hij werd in oktober 2018 opgenomen in een algemeen
ziekenhuis. Hij knapte hier lichamelijk erg van op, waarna er een periode volgde van
beperkt sederende medicatie. Paul had een opleving. Paul besluit het euthanasietraject
op te schorten om te proberen toch nog iets van zijn leven te maken, mede omdat zijn
ex-vrouw en dochter hadden aangegeven erg veel moeite te hebben met zijn besluit. 

Verzoekfase 
• Bespreken van het verzoek met de cliënt
• Besluit onderzoek levensbeëindigingsverzoek 

In februari 2019 kreeg Paul echter toenemend klachten van herbelevingen waardoor hij
terugviel in alcoholgebruik. Vaak gaf hij aan niet verder meer te willen met dit leven.
Het heeft geen nut meer. Dagelijks had hij veel last van herbelevingen, hij ervaarde
lichamelijke pijn en was tot niets meer in staat. 
Zijn wens voor euthanasie werd weer actueel en hij deed het verzoek tot euthanasie bij
Kees. Samen bespraken ze zijn verzoek in meerdere gesprekken. Paul was consistent
in zijn wens tot euthanasie en gaf aan het wachten moeilijk vol te kunnen houden
Kees besloot het verzoek nader te onderzoeken en ging door naar de volgende fase, de
beoordelingsfase. 

Beoordelingsfase
• Second opinion door onafhankelijke psychiater
• Betrekken van overige hulpverleners
• Bespreken van het verzoek met familie/ naasten 
• Vrijwillig en weloverwogen verzoek
• Uitzichtloosheid en ondraaglijk lijden
• Bespreken situatie en vooruitzicht
• Geen redelijke andere oplossing

Voor deze fase was het noodzakelijk dat Paul langere tijd nuchter was omdat er een
second opinion zou volgen door een onafhankelijk psychiater. Het lukte Paul geleidelijk
aan om de alcohol af te bouwen met behulp van dagelijks bezoek van de casemanagers
van VNN en ondersteuning van medicatie. Deze dagelijkse bezoeken werden voortgezet
om het risico op terugval zo klein mogelijk te houden. Voor een second opinion kreeg
Kees het advies om contact op te nemen met een algemeen ziekenhuis in Groningen
om te informeren welke psychiater hiervoor beschikbaar was. Een onafhankelijk
psychiater kwam met Paul praten over zijn wens tot euthanasie. Zij kon zonder enige
twijfel achter de euthanasie staan. Hierdoor voldeed Kees aan de zorgvuldigheidseis
van de richtlijn: "Raadplegen onafhankelijke arts. Deze "consulent" moet de cliënt zien
en spreken. Er moet beoordeeld worden of de eerste arts zich heeft gehouden aan de
eisen van zorgvuldigheid". 
Het verzoek was vrijwillig en Paul had er goed over nagedacht. Hij werd niet onder
druk gezet door familie en hij was wilsbekwaam. Daarnaast was er sprake van
uitzichtloos en ondraaglijk lijden en had hij inmiddels alles geprobeerd om het lijden op
andere manieren te verlichten. Kees en de onafhankelijke psychiater voelden zijn
lijden. 
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Paul bezat de kennis en informatie over zijn situatie en hij wist wat zijn vooruitzichten
waren. Hij begreep zijn eigen situatie goed genoeg om de best mogelijke keuze te
kunnen maken. 
Er was geen redelijke andere oplossing meer mogelijk. In gezamenlijkheid tussen Paul
en Kees werdbesloten dat er geen andere oplossing meer was en daar konden zij zich
beiden in vinden. Hierdoor voldeed hij aan de zes zorgvuldigheidseisen die in de
richtlijn staan. 

Kees besprak het verzoek met de familie van Paul. Eerst was er bij hen veel verzet
maar al pratend konden zij zich neerleggen bij zijn besluit. De ambivalentie verdween
en dit is zeer helpend geweest in het verdere verloop van het traject. 
Kees sprak de ex-vrouw en dochter van Paul daarna ongeveer eens per 3 maanden om
hen op de hoogte te houden van het verloop van het traject en waar in het traject Paul
zich bevond. Kees besprak het verzoek met zijn team en het Expertisecentrum
Euthanasie.

Paul werd hierna meerdere keren per week gezien door een casemanager van VNN en
de thuiszorg kwam dagelijks voor het verstrekken van de medicatie. Kees bezocht Paul
één keer per 2 weken.De casemanagers hadden een coördinerende rol, zoals het
regelen van medicatie met de thuiszorg en de huisarts. Tevens hadden de
casemanagers een observerende en signalerende rol. Paul kon in deze fase nog wel
genieten van het bezoek van zijn ex-partner, dochter en de hond.

Gedurende het traject was er contact met de huisarts van Paul. Hij moest de
somatische gegevens aanleveren, omdat het lijden van Paul niet louter bestond uit
psychiatrisch lijden, er was ook zeker sprake van somatisch lijden. De huisarts in
kwestie leverde de gegevens aan, echter het verslag dat hij aanleverde met betrekking
tot de somatiek was te beperkt. De samenwerking met de huisarts verliep moeizaam.
Hij heeft dan ook aangegeven dat hij op geen enkele manier verantwoordelijkheid wil
dragen voor de euthanasie.
 
Consultatiefase 
• Beoordeling door onafhankelijk consulent

In de consultatiefase werd contact gezocht met een arts die kon functioneren als
SCEN-arts (onafhankelijke consulent). De arts die Kees adviseerde gedurende het hele
traject, pleitte voor een psychiater. Echter, toen Kees contact had met het
Expertisecentrum Euthanasie, adviseerden deze een somatisch arts. De somatiek werd
tot op heden nog het minst goed belicht en moest beter worden vastgelegd. 
In het dossier moesten een aantal dingen worden aangepast en de SCEN-arts kon
achter de wens tot euthanasie staan. Het verzoek werd ingewilligd. 
Na dit gesprek is er contact geweest met het plaatselijke ziekenhuis voor het alsnog
verkrijgen van somatische gegevens, zodat het dossier volledig kon worden gemaakt. 
In het geval van euthanasie bij louter somatisch lijden, waarbij deze fase vaak een dag
of twee in beslag neemt, nam het in het geval van Paul twee weken in beslag. Doordat
het niet alleen om somatisch lijden ging maar ook om psychisch lijden, werd de
aanvraag complexer wat maakte dat het langer duurde. Het belangrijkste was dat alles
zorgvuldig gebeurde. Voor Paul was dit echter een hel, hij kon niet wachten. Het kon
hem eigenlijk niet snel genoeg gaan.
 
Op het moment dat alle partijen achter de euthanasie konden staan werd er een datum
geprikt. Dit gebeurde in samenspraak met Paul, zijn ex-vrouw, zijn dochter en zijn
broer en schoonzus. De volgende stap was het organiseren van de daadwerkelijke
euthanasie. De apotheker en schouwarts werden ingelicht. De apotheker voor de juiste
spullen en de schouwarts voor het uiteindelijk vaststellen van de dood. In deze fase
stond er niemand meer ambivalent tegenover de euthanasie van Paul. Iedereen, dus
ook de ex-vrouw en dochter van Paul, begreep dat het lijden genoeg was geweest en
dat Paul niet langer meer wilde. 
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Voor Kees maakte dat een groot verschil in vergelijking met een situatie waarin
mensen het er niet mee eens zijn. "Er was sprake van een buitengewoon vredig
proces". 
 
Uitvoeringsfase 
• Uitvoering levensbeëindiging op verzoek
• Verslaglegging en melding
• Nazorg 

Voor de uitvoering van de euthanasie had Kees contact met het Expertisecentrum
Euthanasie. Er bleek een lange wachtlijst te zijn. In verband met persoonlijke redenen
wilde Kees in eerste instantie niet betrokken zijn bij de uitvoering van de euthanasie,
maar inmiddels had hij hier anders in besloten. Deze beslissing werd ondersteund door
de collega-psychiater van het Expertisecentrum Euthanasie.
Wel verzocht Kees te worden gecoached en ondersteund door het Expertisecentrum
Euthanasie bij het uitvoeren van de euthanasie. Hij kreeg een verpleegkundige
toegewezen bij wie hij terecht kon met al zijn vragen*. Dit heeft hij als zeer prettig en
steunend ervaren. 

* Om te voorkomen dat er lange wachtlijsten ontstaan bij Expertisecentrum Euthanasie
zijn er financiële middelen beschikbaar om een psychiater te coachen. 

Dan is het zover
Paul wordt wakker en weet dat hij die dag zal sterven. Zijn ex-vrouw en dochter zijn bij
hem, evenals zijn broer en schoonzus. De casemanager die Paul begeleidt tijdens het
traject gaat ook naar hem toe. Kees gaat op zijn fiets naar de apotheek om de spullen
te halen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de euthanasie. Bij de apotheek
krijgt hij heldere, duidelijke instructies over hoe alles moet en werkt. 
Intussen is bij Paul thuis de ambulance gearriveerd voor het plaatsen van een drieweg
naald. 
Deze naald is noodzakelijk voor het toedienen van euthanatica en het doorspoelen
ervan. Kees kan deze zelf niet plaatsen. Na het plaatsen van de naald vertrekt de
ambulance weer. 
 
Als Kees bij Paul thuis komt is inmiddels de verpleegkundige van het Expertisecentrum
Euthanasie gearriveerd. Kees bespreekt de procedure met alle aanwezigen. 
Dan vraagt Kees of er nog wat gezegd moet worden. Degene die dit willen maken
gebruik van de gelegenheid. Iedereen neemt één voor één afscheid. Dan stelt Kees de
vraag wie er aanwezig wil zijn bij het overlijden. Hoewel de dochter van Paul eerst
aangeeft dat zij er beslist niet bij wil zijn staat zij even later toch aan het bed. 
Voor de laatste keer vraagt Kees aan Paul of hij echt zeker weet dat hij dit wil. Paul
antwoord bevestigend, hij weet het zeker. Iedereen staat aan het bed, Paul ligt en Kees
is de enige die zit. De verpleegkundige van het Expertisecentrum geeft Kees de spullen
aan en Kees dient het middel toe. Hierna overlijdt Paul…. 
De euthanasie is medisch zorgvuldig uitgevoerd met de juiste medicijnen en in de
juiste stappen. Dit is de laatste eis van de zes zorgvuldigheidseisen zoals omschreven
in de richtlijn. 

Kees voelde zich erg rustig. Hij heeft het betekenisvol gevonden om Paul in dit hele
proces te mogen begeleiden en uiteindelijk zelf te mogen euthanaseren. "Het was goed
zo. Iedereen zat om hem heen, hij nam waardig afscheid en het was gewoon mooi.
Deze man had euthanasie verdiend en het was bijna eervol om hem die wens te mogen
toekennen". 
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Op de vraag of Kees zelf ook last heeft gehad van rouw, verdriet en/ of angst,
antwoord hij als volgt: 

"Nee, ik heb er geen enkel negatief gevoel aan over gehouden. Ik ervaar vooral
gevoelens van dankbaarheid dat ik het heb mogen doen. Ik sta er volledig achter en
heb geen gevoelens van rouw gehad. Als ik weer voor zo'n situatie zou staan zou ik het
zo weer doen. Ik heb er vooral een heel rustig gevoel aan overgehouden. Wat ik wel als
vervelend heb ervaren, is dat door de komst van corona er nooit een nabespreking is
geweest van mij met de naastbetrokkenen. De casemanager heeft dit wel gedaan. Voor
de familie was het goed en zij hadden geen behoefte aan een nagesprek met mij".
Kees benadrukt dat hij na de euthanasie goed is opgevangen door zijn leidinggevende
en het team. 
 
"Paul kreeg naarmate het traject vorderde veel meer rust. Het gaf hem rust dat dit het
beste voor hem was. Hij kon zo voorkomen dat hij zijn familie moest traumatiseren
door zelf suïcide te plegen (kogel door zijn hoofd). Ik voelde echter nooit de druk of de
manipulatie van: "als je mij niet helpt dan ga ik mij suïcideren". Deze euthanasie heeft
een ernstige suïcide voorkomen. 
Het lijden werd minder doordat het leven eindig was. Dit was goed te merken in de rust
die hij ervaarde. Ik ben wel bang geweest dat Paul weer zou gaan drinken. Als hij
dronk dan zou je hem niet kunnen vragen of hij wel/ niet euthanasie zou willen. 
Paul heeft het proces niet onderuit gehaald, hij liet zien dat hij het echt wilde. 
Hij moest nuchter blijven en dat deed hij." 
 
Over de rol van de casemanager zegt Kees het volgende: 
"De betrokken casemanager was in dit geval een GGZ-agoog. Hij bezocht Paul
meerdere keren per week, samen met zijn collegae. Wat belangrijk is, is dat je slim
genoeg bent, je eigen overdrachtsgevoelens goed in kaart hebt en dat je systemisch en
contextueel kunt kijken. Waar het om gaat in dit soort casuïstiek is dat je present moet
kunnen zijn en dat je attitude zonder oordeel is. Er zit verder geen actieve bemoeizorg
kant in, slechts de presentiebenadering. 
Je moet verbinding kunnen maken en goed kunnen omgaan met ambivalentie. Dit zijn
eigenschappen die je een SPV kunt toedichten. Dit gezegd hebbende, betekent het niet
dat een discipline als GGZ-agoog, HBO Verpleegkundige of maatschappelijk werker het
niet zou kunnen. Het is iets dat bij je moet passen, bij jouw karaktereigenschappen en
persoonlijke kenmerken. Je moet het kunnen aanvoelen en vanuit jezelf doen. Dit heeft
niets te maken met het afvinken van lijstjes en niet iedereen heeft het in de vingers.
Het gaat erom dat je eigen normen en waarden achterwege kan laten. Als je niet
achter euthanasie kan staan is het de vraag of je een dergelijke casus op je moet
nemen". 
 
Conclusie
In dit artikel is een casus beschreven van een cliënt die koos voor euthanasie. Zijn
eigen psychiater Kees Locht heeft hem vanaf het begin tot de daadwerkelijke
euthanasie begeleidt. Kees werd hierbij ondersteund door de vaste casemanagers van
zijn eigen team (een GGZ agoog en een HBO-verpleegkundige) en door een coach van
het Expertisecentrum Euthanasie. Er was geen SPV betrokken.

Het Expertisecentrum Euthanasie vindt het belangrijk dat met een psychiatrisch cliënt
met een euthanasiewens het gesprek wordt aangegaan, bij voorkeur door de eigen
behandelaar. Uit ervaring weten zij dat door de mogelijkheden te bespreken, de cliënt
soms andere opties gaat zien dan levensbeëindiging. De vraag rijst of dit ook door een
SPV gedaan zou kunnen worden. Zij zijn dan wel niet de hoofdbehandelaar maar
kunnen mogelijk dit gesprek wel goed voeren.Het Expertisecentrum Euthanasie
motiveert de behandelaar dit gesprek te voeren en begeleiden hem als hij zelf het
traject wil oppakken (Expertisecentrum Euthanasie, 2019). 

Sociale Psychiatrie september 2022 - 65



Kees stelt dat het wat hem betreft niet noodzakelijk is dat de casemanager binnen het
euthanasietraject een SPV is. Echter, wanneer we kijken naar de functieomschrijving
van de spv is het een bij uitstek geschikte taak voor een SPV zoals al eerder
omschreven in het theoretische kader (Ekkers & Van Essen, 2020).
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Op zoek naar meer gelijkheid in
de psychische zorg

Marleen de Roo 

Iedereen kijkt anders naar dezelfde kwestie. De één vindt het probleem overdreven,
een ander 'te gek voor woorden' en een derde zoekt een logische verklaring. Tijdens
deze studiemiddag zoeken deelnemers een antwoord op de vraag: is er gelijkheid in de
psychische zorg?

Gelijkwaardigheid 
Het korte antwoord: ja en nee. Gelijkwaardigheid is te vinden in het samenwerken, niet
de schijn ophouden en alle kennisbronnen (wetenschappelijke-, professioneel én
ervaringskennis) als even waardevol te beschouwen. Toch is er wel degelijk nog veel
verschil in de psychische zorg, blijkt uit deze studiemiddag van het lectoraat
Onbegrepen Gedrag, Zorg en Samenleving, de post-hbo opleiding Sociaal Psychiatrisch
Verpleegkundige, de minor Sociale Psychiatrie en de minor GGZ Agoog.

Verschillende perspectieven 
Dat is niet zo vreemd, begint lector Bauke Koekoek de middag. "Kennis als absoluut
beschouwen, geldt alleen voor wetenschappelijke kennis. Bij zwaartekracht zijn we het
allemaal eens over hoe het werkt en het werkt overal hetzelfde. Dat is met kennis in de
psychische zorg heel anders." Als voorbeeld noemt Bauke iemand die somber is en
weinig energie heeft. "De professional gaat dan op zoek naar waar dit een symptoom
van is, bijvoorbeeld depressie. Een onderzoeker geeft aan dat uit wetenschappelijk
onderzoek blijkt dat cognitieve gedragstherapie hier het beste bij werkt. De
ervaringsdeskundige ligt toe dat zij weinig heeft gehad aan therapie, maar meer aan
contact met lotgenoten. Kortom: de kennis kan verschillend zijn en botsen. Het kan
helpend zijn, maar hoeft niet. Het zijn verschillende perspectieven waarmee je
rekening houdt."
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Op zoek naar gelijkheid
Na de opening van Bauke, lichten sprekers Bertine Rosink en Jeroen Terpstra hun eigen
perspectief toe. Die van ervaringskennis en professionele kennis. Ze gaan met elkaar in
dialoog op zoek naar 'gelijk'. Dat doen ze aan de hand van een casus over Francis. Ze
woont zelfstandig, krijgt een uitkering en werkt als vrijwilliger in een bibliotheek. Ze
heeft last van terugkerende depressies en heeft veel meegemaakt, waaronder de
verkrachting door haar buurman 2 jaar geleden. Ze krijgt ambulante begeleiding.
Dagvoorzitter Jeanne Derks, opleidingscoördinator van de post-hbo opleiding Sociaal
Psychiatrisch Verpleegkundige, vertelt: "Na veel onderzoek en gesprekken met een
therapeut, denkt ze dat EMDR kan helpen. Via de huisarts krijgt ze een verwijzing naar
specialistische hulp. Ze is gespannen voor het intakegesprek, voelt geen klik met de
hulpverlener en wordt uiteindelijk afgewezen. De hulpverlener geeft aan dat Francis
beter een pauze kan nemen van de zorg."

Afhankelijk van de professional 
Bij Bertine Rosink gaan meteen de raderen draaien. Ze is zelfstandig sociaal
ondernemer en heeft veel ervaring met de GGZ. "Je bent zo afhankelijk van wat de
hulpverlener op dat moment denkt. Ik vraag me af waarom ze gespannen was; riep de
hulpverlener gevoelens bij haar op?" Daarnaast mis ik de dialoog is in dit gesprek.
Heeft de hulpverlener wel haar wel een reden gegeven waarom ze haar niet gaan
behandelen? En hebben ze een alternatief aangeboden, behalve neem maar een
pauze?" Psychiater Jeroen Terpstra staat bekend als een ondernemende psychiater met
een duidelijke mening. "Dit zie ik zo vaak. De hulpverlener die denkt voor de cliënt. Ze
zeggen dan bijvoorbeeld: 'Het is zwaar he? Is die zorg wel goed voor je? Kun je niet
beter een keer wat rust nemen?' De macht van de professional is groot."

Niet ziek 
Jeroen geeft aan dat niet aansluitende behandeling ook komt, doordat bij slechts een
klein percentage van de hulpsituaties, een lineaire (voorspelbare en geprotocolleerde)
benadering passend is. "Hierbij maakt de psychiater gebruik van kennis en kunde
gebaseerd op medische psychiatrische inzichten. Maar 98% van de mensen in de GGZ
is niet ziek. Ze hebben geen medische benadering nodig. In het medische model is de
wetenschappelijke bril en 'ik weet het beter'- benadering logisch, maar in de
hulpverlening gaat het meer over coaching. Samen aanpakken en verschillende
perspectieven wegen."

Samen vooruit
Of zoals HAN-onderzoeker en projectleider Jessy Berkvens zegt: "Een gelijkwaardige
samenwerking heeft er vaak alle schijn dat het effectief werkt, maar daaronder kan
onmacht, onbegrip en onzekerheid leven dat onuitgesproken blijft. Je weet het soms
niet meer, maar je hebt hart voor het vak. Ik sta voor een wenkend perspectief: hoe
écht samenwerken nodig is wanneer er geen lineaire oplossingen passen. Jaren
onderzoek samen in de praktijk heeft geleid tot een gespreksmodel/onderlegger voor
dit soort momenten. Dat noemen we reflectief samenwerken (voorheen methodisch
samenwerken)."

Samenwerken in psychische zorg
Hulpverleners, studenten, ervaringsdeskundigen en docenten gaan vervolgens dieper in
op de casus in de workshops. Hier reflecteren ze op verbinding en gelijkheid in contact.
Studenten zien vooral waarde in de wetenschappelijke en ervaringskennis, terwijl
hulpverleners ook die professionele kennis belangrijk vinden. "De combinatie is vooral
krachtig", noemt een van de workshopleiders. Het wordt gewaardeerd dat iedereen
durft uit te komen voor het eeuwige ploeteren en de wil om het juiste te doen. "Je
moet niet alleen letterlijk binnenkomen, maar ook figuurlijk binnenkomen. En dat ook
durven toe te laten. Het is goed om hier te zijn en weer even bewust te worden van
wat we doen, welke perspectieven er zijn en met welke bril we kijken", noemt een
deelnemer van de middag.
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Of zoals Jeroen zegt: 
"De hulpverlening is complex. Continu wegen van verschillende belangen en
perspectieven is en blijft een uitdaging. Dat kunnen we alleen samen. Gelijkwaardig
samenwerken." 
Dat beaamt ook Bertine: 
"Iedereen heeft zijn eigen wijsheid, het is belangrijk dat we die boven tafel halen. Want
juist samen vinden we kracht."

Mededeling vervangend boek in november 2022

In november zal de uitgave van SP vervangen worden door een speciale uitgave van
het boek “Helpen is moeilijk”, geschreven door collega Bauke Koekkoek.

Alle leden en abonnees zullen dit krijgen toegezonden, aangeboden door bestuur
V&VN-SPV en de redactie Sociale Psychiatrie.
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