De Wilsverklaring
Maandag 12 september was het druk op Plein 13 in Rijpwetering. De KBO en De Spil/Stiwo
organiseerden samen een bijeenkomst over De Wilsverklaring.
Ruim 150 mensen waren op de lezing van Yvonne van Ingen, ouderenarts, afgekomen. Zij
waren getuige van een leuke en leerzame presentatie.
De ochtend werd ingeleid door gespreksleider Rettie Bentvelsen, ouderenadviseur van De
Spil/STIWO, en Joost Soetens met een Waarom? Samen met Marianne Strik en Marianne
van Veen van de KBO hebben zij de bijeenkomst voorbereid.
Yvonne startte haar inleiding met een stukje voor te lezen uit het dagboek van Hendrik
Groen en te vertellen wat ze deed en doet. Resultaat is onder meer een indrukwekkende
site: www.alsjenietmeerbeterwordt.nl Daar vertellen zieke mensen die niet meer beter
worden hoe zij hun laatste meters hebben geregisseerd. Voorbeelden dus van hoe het kan.
Met een mooie afbeelding van de Trap des levens benadrukt Yvonne dat nog niemand niet
dood is gegaan. Je kan er je hoofd voor in het zand steken. Of je kan er over nadenken en
met je naasten over spreken als een aspect dat bij het leven hoort. Daarover te praten gaat
niet iedereen makkelijk af. Veel hulp en informatie is daarover beschikbaar in boeken en op
het internet, zoals op www.agora.nl .
75 % van de mensen wil het liefst thuis sterven, dat lukt maar 25 %. In ziekenhuizen sterft
35%. Vraag me dan af waar de andere 40 % sterft? En die vraag had ik kunnen stellen na
de pauze ☺
Vooraf nadenken wat je wilt en vooral wat je niet wilt als het einde in zicht komt, dat
benadrukt Yvonne. En dat bespreken met je naasten en met je huisarts. Verder de eigen
regie houden zolang het kan en benoem een zaakwaarnemer voor het geval dat je niet
meer zelf kan beschikken.
Daarna komt de wilsverklaring aan bod in de vorm van een ijsje, de raket. Het puntje staat
voor euthanasie en krijgt veel aandacht in de media. Daar blijkt echter maar in zo’n 5000
van de 150.000 sterfgevallen per jaar sprake van te zijn. En, ook heb je een
euthanasieverklaring opgesteld, dan is de huisarts niet verplicht deze uit te voeren.
Euthanasie is geen recht. Artsen zijn opgeleid om mensen beter te maken en …. zijn ook
mensen!
Zij mogen uw verzoek weigeren. Ze hebben dan wel de verplichting u naar een andere arts
te verwijzen.. Regelmatig, bijvoorbeeld elke twee jaar, met je huisarts je wensen bespreken
is een must. Maar wilsverklaringen bieden meer mogelijkheden. Met een nietbehandelverklaring kan je leven rustig afronden. Soms hebben mensen nog uitgesproken
wensen zoals de man die in een hospice werd opgenomen en nog zo graag een keer met
zijn broer wilde vissen. Dat werd per omgaande geregeld. In dit verband vermeld Yvonne
het mooie werk van de stichting Ambulancewens die de laatste wens van veel mensen helpt
waar te maken. De voorbeelden waarmee Yvonne de informatie toelicht raken de
toehoorders. Ze geven ook de passie weer waarmee zij haar beroep, zorg voor ouderen,
uitoefent.
De derde toepassing van de wilsverklaring is de niet-reanimatie verklaring. Het effect van de
AED wordt bij ouderen overschat. Met een slag om de arm wat de betrouwbaarheid betreft
overleven maar 8% van de mensen van 70 jaar en ouder een reanimatie. Daarvan leven er
maar vier zonder grote belemmeringen door. Het serieus overwegen van een nietreanimeren penning of een tatoeage beveelt Yvonne aan. Zij beklemtoont dat artsen en
andere hulpverleners verplicht zijn deze verklaring te respecteren. Nog niet allen zijn zich
daarvan bewust!

Veel documentatie is beschikbaar op het internet. Op www.palliatief.be, de website van o.m.
Manu Keirse, zijn alle formulieren te downloaden met een uitgebreide toelichting.
Yvonne eindigt haar lezing met een tekening van een kind met daarop een volwassen en
een jonger mens waarboven staat: Opa in de hemel met zijn vader, dan ben je tenminste
niet alleen! Ze onderstreept daarmee dat ook aandacht voor naasten belangrijk is, vooral
ook voor jonge kinderen.
Na de pauze, met een versnapering gemaakt door Yvonne zelf, de voorgaande zondag was
bij haar thuis Holland Bakdag ☺, is het tijd voor vragen. Daarmee worden thema’s nog een
keer onderstreept:
-

Artsen en andere hulpverleners zijn gehouden een NRA-penning te respecteren

-

Levenstestamenten in kluizen van notarissen hebben geen medische betekenis.
Vaak is deze wilsverklaring niet beschikbaar op het moment suprême. Ook als deze
niet met de huisarts besproken is, heeft de verklaring geen zeggingskracht.
Euthanasie is geen recht maar een bereidheid van een arts die daarvoor een relatie
met haar/zijn patiënt heeft opgebouwd.

-

Ambulancewens doet wonderen! De oprichter Kees Veldboer is door de BBC
onderscheiden als een van de drie meest inspirerende personen in 2015!

-

Om een goed afscheid mogelijk te maken is het van belang dat patiënten tijdig uit
een ziekenhuis worden ontslagen en in een hospice worden opgenomen

-

Bij vertegenwoordiging twee mensen benoemen en nadenken als je een nieuwe
partner ‘voor de gezelligheid’ hebt. Wie beslist je partner of je kinderen uit je vorige
relatie?

-

De vraag wordt gesteld of het juist is dat van de tien personen met een
euthanasieverklaring die in een hospice werden opgenomen er negen die verklaring
intrekken. Door de verzorging, aandacht, warmte, liefde zo u wilt, willen/kunnen zij
gewoon doodgaan.
Yvonne bevestigt de gedachte. Zij heeft geen informatie over resultaten van
onderzoek ter zake. Dat zoeken we op ☺

Een laatste vraag is die over ‘gelukkig sterven’, zie het Waarom. Wanneer komt daar een
bijeenkomt over? Het antwoord is: daar wordt aan gewekt ☺
Rettie sluit de bijeenkomst af met dank aan iedereen die heeft meegeholpen en als
afronding leest Marjan van Veen een door haar uitgekozen gedicht voor:

Joost Soetens 14/09/2016

Veenerick boekhandel was zo vriendelijk een leestafel in te richten met relevante boeken.
Op een tweede tafel lag informatie van De Spil, KNMG en NVVE. De derde tafel was voor
Amandi Thuis met informatie en hun bibliotheek voor vrijwilligers, aanmelden van Els van
der Meer 06 222 97924! ☺

Gedicht Marjan

1

2

We zouden meer moeten genieten

De zon die iedere dag weer schijnt

Van de mooie dingen in het leven

De maan die na de nacht verdwijnt

Want behalve spullen en geld

De bloemen die bloeien in het gras

Heeft het zoveel moois te geven.

De regen die valt in een waterplas

3

4

Dus maak van iedere dag iets moois

Geniet van de momenten die je hebt

En geniet met volle teugen van het leven

ze zullen van grote waarde zijn.

Kijk goed naar de wereld om je heen

Deel ze met degene die je lief hebt

Want het heeft zoveel moois te geven

En ze zullen nog waardevoller zijn.

5

6

Daarom lieve mensen

Bij het klimmen van de jaren

Geniet van alles wat het leven biedt

Kijk je stiekem achterom.

Want de tijd die wacht op niemand

Ga je herinneringen ophalen,

En is later er soms eerder dan je denkt.

over je jeugd en het hoe en waarom

7

8

In gedachten, zie je dingen,

Boven op de ladder van je leven.

Waar je het bestaan niet meer van wist.

Probeer je te genieten, iedere dag,

Maar toch was het heel belangrijk.

Van de schitterende dingen

Anders was het wel gewist.

Die het leven nog brengen mag.

9

10

Geniet dus van de momenten die je nog hebt

Daarom lieve mensen pluk de dag

ze kunnen van grote waarde zijn

En geniet van alles wat het leven biedt

Deel ze met de mensen die je lief hebt

Want al denk je dat morgen je wordt gegeven

En ze zullen nog waardevoller zijn

Zeker weten doe je dat niet.

