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O Jip van den Toorn

'Moeke had al meer dan
genoeg geleden'
I,Viedementie heeft kan alleen maar om euthanasiewagenbÍrj vol_
le verstand: het is een mcrlavaardige paradox in onze *Jtg*dg.
De kinderenvan Miki (8o) vonden haarhuisarts toch beràid oÀ
hun moeder, die dementie had en terminaal was, uit haar lijden te
verlossen.

VROI-TW MET VERGEVORDERDE DEMENTIE KREEG TOCH EUTHANASIE

VAN OI\ZE REDÀCTRICE \IEERI.T BEEL

snussÈL I Miki overleed drie jaar geleden. Nu pas komen haar kinderen met het
verhaal naar buiten. Ze doen dat omdat ze het niet billijk vinden dat mensen
met dementie hun
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venskwaliteit meer zou hebben, en er geen zicht op verbetering of behandeling
meer was, wilde ze ook niet verder moeten leveu

Om euthanasie te kunnen krijgen, moet je in ons land nog over aI je denkver-
mogens beschikken en handelingsbekwaam zijn. Dat was bij hun moeder al een
tijdlang niet meer zo. De familie doet haar verhaal daarom anoniem. Ze wil het
bestuur van het woonzorg@ntrum waar hun moeder is overleden, niet veront-
msten, en haar huisarts niet in moeilijkhden brengen.

,De directie heeft het niet 'Het was een heel sereen gebeuren", zegt Marij,
geweten. De verzorgsters de oudste dochter. 'Maar alles wat ermee 8e-
mochten het ook niet weten, paard qin& maaltte het voor ons wel extra moei-
zij zouden kunnenHikken' lijk Dehoofdverpleegkuudige had gezegd dat ze
MARIr rieh niet zou verzetten, maar dat we moeke danDochter 

maar mee naar huis moesten nemen, als dat was
wat we wilden. Alleen, moeke viel, brak haar

pols, kreg rugpiin en orodat zevoordienal ergverzwaktwas, verleendemen
haar in het woonzorgcentrum palliatieve sedatie. We hadden haar inderdaad het
liefst naar huis gebraeht, maar we konden haar toen niet meer met bed en al
verhuizen. We zouden daar een ambulance en een brandweerladder voor nodig
gehad hebben.'

De ouders lan Marij, Jan, Lies en Paul f), tlrie vijftigem en een liate veertiger,
waren al een hele {id gescheiden toen hun vader ziekwerd: kauker. 'Hii was het
die eutlanasie bij ons bespreekbaar maakte', vertellen ze. 'Kauker is een gemene
ziekts vader wilde niet dood, hii was nog b[i zijn volle verstand. Maar zijn li-
chaam ging helemaal kapot. Hii heet in zo12 voor euthanasie gekozen. Hiqi

drong er hard bij ons op aan dat we dit ook met moeder zouden bespneken. Zij
leed immers al jaren aan dementie. IIii vond dat ze iets op papier moest zetten,
wat ze ookheeft gdaan. Vader heeft die tekst nog uitgeprint en aan iederlan
ons bezorgd.'

Lachen om domme dingen
De hamvraag is: wanneer heeft iemand met dementie geen kwaliteit van leven

meer? 'Het is eigen aan de zieliÍe dat je als patiënt almaar meer afseheid neemt',
zegt Marij. 'En wij, haar kinderen, Boesten zowel afscheid nemen als niet aË
scheid nemen. Fysiek was ze er nog, maar mentaal niet meer.'

'Wij zijn de huisarts van 'We mogen van geluk spreken dat ze een lieve
moeder erg dankbaar, dat hij vrouwwas, met gevoel voor humot', zegt Jan. 'Ze
dit heeft willen doen. IVIaar kon lachen om de domme dingen die ze zelf
het blijft sctrijnend dat dit ded. Als je op een regendag op bezoek ging rei
binnen een grijze zone is ze: "Dat jij afgekomen bent zeg, met zo'n weerl"
moeten gebeUren' Ze herkende ous ergens, de vertrouwdheid bleeí
ffi" maar ze wist niet meerwie wewaren.'

Lies: Moeke bad duidelijk aangegeven d6t ze
niet naar een woonzorgcentrum wilde, Ze was

daar een jaar eerder op lortvertlijf geweest en vond het vreselijk, "Ik wil niet
fussen die mensen ziti1en", z,ei zc.'

'Moeder heeft lang alleen thuis gewooud', zegt Jan-'7nhreft.ook met demen-
tie nogrele mooie jaren gehad. Hoelangheeftze nietvoorde kleinkinderen ge-
zorgit? Ze deed ook lang haar boodschappen zelf. Dat lukte allernaal nog. We be-
seften pas echtdat er iets niet klopte toen ze met Kerstrds hetvoorgerecht zou
maken, en ze veel te weinig had klaargemaakt.'

'T.e,konnergens meervan 'Ze kwam elke weekbij ons thuis eten', zegt Lies.
genieten k hing almaar 'Op een dag belde ze me en zei: 'Ik ben net van
schever in die rolstoel. Zfrhad de bus gestapt en sta bii de brug, maar ik weet
nergens meer plezier in niet merhoe iknu biijou geraak.- Op zekerIrEs moment is ze in het ziekenhuis beland, en daarDochter 

besloot men dat ze niet meer alleen kon wonen.
Ikvond eigerlijkdat we haar nooit naareen

u'oo[zorgcentrum hadden mogen laten gaan. Ik heb haar vaak moeten zoeken
als ik op bezoek ging. nrehQffiailàiidcrabreofiha.í€toFt op het toilet. 7n4,Íldgxg.ilfo.
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de daarhelemaal niet ziin.'
Marij weer: 'Ik vond het ook vreselijl maar wat konden we anders? Alleen

thuis zou ze domme dingen hebben gedaan. Haar toen al naar het sterven bege-
leiden, was voor ons te woeg, zel& al wou de huisarts dat spoor in overweging
nemen, op basis van haar levenseindeverklaring.'

Nietmeer uit rolstoel
Eerst paste hun moeder zich in het woonzorgcentrum toch een beetje aan. Ze

ging graagzingen en ze werdgeregeld uit haarkamergehaald om op de home-
trainer te fietsen. Maar gaantleweg ging ze voort achteruit. 'Ze kon almaar min-
der stappen en lnvam bijna nooit meer uit haar rolstoel', zegt Lies. 'Het ene mo-
ment zat ze niet goed in haarvel en was ze maleontent. Dan zei ze ineens toch:
ikheb nietveeltijd meertegaan, maarhet magtoeh nog wendes duren.
Hoorde ze zulke dingen zeggen in het rusthuis? Of ls{am dat echt uit haarzelfl'

'Haal levensbeëindiging bij Jan: 'Het werd lastiger toen ze niet meer wij kon
dementie uit het strafrechtl bewegen. Men zette haar in de rolstoel vast met
We hopen met dit verhaal het zo'ntafelt1e, en aan haarbed ging de reling om-
taboe hierrond te kunnen hoog. Op het eind moest ze slapen in een zak die
doorbreken haar fixeerde. Ze wilden haar niet meer uit bedH. ::fffi'il"ffiiffii*"*hiil*:ïï

uit bd en dan weer niet. Dus deden ze haar lui-
ers om. Ze werd er laegelig en opstandig van. We zijn toen voor het eerst op ge.
sprek geweest bij haar huisarts, om te wagen: is dit nog levenslcrvaliteit?'

Lies: 'Ze kon nergens meervan genieten. Ze hing almaar schever in die rol-
stoel. ze had nergens meer plezier in.'

Jan: 'Wel nog tn een potje koffie met een koe§e. Dat was het enige. Eten deed
ze almaar minder. Ilaar huisarts vertelde ons dat mensen met dementie door-
gaans zelfwel aangeven wanneer het einde nabij is. Dan vallen ze bijvoorbeeld
vaker. En zo is het ookbij moeder gebeurd.'

Nog één keerontwaakt
Lies: 'Het was net na de zomer. Ik kreeg een telefoonlie uit het woorzorgcen-

trum: moeke was gelallen en had haar pols gebrrcken. Ik zei haar dat we niet
wilden dat ze nog naar het ziekenhuis ging. De hoofdverpleegkundige antwoord-
de daarop dat het moment misschien wel gekomen was om haar mee naar huis
te nemen. Maar Marij was nog met vakantie. Een paar dagen later was het te
laat, want toen was moeke al in slaap gebracht om haar pijnvrij en rustig te hou-
den. Ze is nog één keer uit die sedatie ontwaalit, en heeft toen een hoop lelijke
dingen tegen mij gezegd. Waaruit ik begreep datze zich echt niet goed voelde.
Daarna viel ze weer weg.'

Haarhuisarts stemde op dat moment in met hetverzoekvan de kinderen om
het lerrcnseinde van hun moeder te bespoedigen en haar te laten sterven in het
gezelschap rran al haar kinderen. Het gebeurde in alle intimiteit in de kamer van
het woonzorgcentrum. Alleen de arts en de vier kindelen waren aanwezig.

'De directie heeft het niet geweten', zegt Marij. 'De verzorgsters mochten het
ook niet weten, zij zouden kunnen kliliken. Alleen de hoofdverpleegkundige en
de psychologe waren op de hoogte en hebben het moment in overleg met de
huisarts mogelijk gemaakt. Die hele context heeft ons toch bennraard. Je moet
argumenteren: alsjeblieft, laat ons dit doen in besloten kring.'

Een rrraag die gesteld moet worden: waarom op dat moment, toen hun moe-
deral stervendewas? Waarom dan nogeenspuide? Yoormij maakt heteen
groot verschif, zegt Lies. 'Je wil je moeder niet laten uithongeren en uitdrogen.
En we konden er allemaal bij zijn.'

Marij: 'Het muwproces bij dementie begint al veel rryoeger. Je bent in feite al
jaren bezig met afscheid nemen. Je weet ook dat het eindpunt de dood is. Als ze
dan op het eind ook nog fsiek moet aftakelen en lijden, na die lange geestelijke
lijdensweg, nee, dat hoefde niet meer. Voor mij was dat onaanvaardbaar.'
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'De wet op de patiëntenrechten zegt dat je dieht blj de zieke moet blijven',
meent Jan. 'Euthanasie is het lwen stopzetten. Toch vinden wij dat je ook dit
aan de patiëntenreehten zou moeten kunnen toevoegen: het recht om niet tot
het bittere eind door te moeten gaan. Zeker nu het leven door de medische voor-
uitgang aknaar langer gerekt wordt, zullen almaar meer mensen dit reeht opei-
sen. AIs je het zelf wil, en de ftmilie én de arts die de patiënt goed kent het daar-
mee eens zijn, zou dit toch ookbij dementie moeten kunnen. Haal levensbeëin-
diging brj dementie uit het strafrecht! We hopen met dit verhaal het taboe hier-
rond te kunnen doorbreken.'

Dekinderenvan Miki staan niet alleen metdiewens: een recentepetitielan
Leif, die ook vraagt om levensbeëindiging bii dementie uit het strafrecht te ha-
len, behaalde dik 5o.ooo handtekeningen.

Marij zegt 'Ikvertel erin alle openheid orertegen wienden en kennissen.
Sommige mensen kfrken raar op: he kun je zoiets doen, bij je eigen moeder?
Voor ons is het vanzelfsprekend dat we ouze oudens graag zien, en dat we dit uit
liefde voor hanr mogelijk hebben gemaakt. Daar bestaat geen twijfel over. De
dood van moeder heeft de band tussen ons alleen maar versterkt.'

Jan: "IÀIe hadden geluk dat we ale familie op één lijn zaten. Je moet ook een
huisarts hebben die je kan vertrouwen. Wij zijn de huisarts van moedererg
dankbaar, dat hij dit heeft willen doen. Maar het blijft schrijnend dat dit binnen
een grijze zone is moeten geheuren.'

(*) Marjj, Jan, Lic en Paul zlin schuilnamm. Hun ecàte namen zijn bekend bij de redactie.
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