
‘Ik heb er goed over nagedacht. Wil ik 
dit? Wil ik wel voorzitter van de Levens-
eindekliniek worden? En natuurlijk, ik 
ben twaalf jaar voorzitter geweest van 
een van de regionale toetsings commissies 
Euthanasie. Ik weet van de hoed en rand, 
maar toch. Twee vragen bleven door 
mijn hoofd malen: voorziet de 
Levenseindekliniek in een behoefte en 
kan ik er principieel achter staan? Wat 
mij heeft overtuigd om het wel te doen, 
zijn de verhalen van mensen die zich in 
de kou gezet voelen – terecht of 
onterecht – bij een serieus verzoek tot 
euthanasie. Mensen die bij hun eigen 
arts geen gehoor vinden, kunnen nu 
terecht bij de Levenseindekliniek. De 
nood onder die mensen. Dat motiveert 
mij dit werk te doen.’

Overbodig maken
‘Voor eens en altijd wil ik gezegd hebben 
dat wij er niet op uit zijn om artsen te 
bekritiseren. Ik respecteer de artsen die 
om principiële redenen geen euthanasie 
willen toepassen. Maar het komt ook vaak 
voor dat artsen op het laatste moment niet 
durven de euthanasie daadwerkelijk uit te 
voeren. Omdat ze toch angst hebben voor 
justitiële vervolging omdat ze niet weten 
of zij voldoen aan de regelgeving die geldt 
bij een euthanasie. Of omdat het 
emotioneel toch te heftig is. Dat begrijp 
ik heel goed. Levensbeëindiging is voor 
een arts een zeer ingrijpende handeling. 
Als een van onze artsen wordt inge-
schakeld bij het toepassen van een 
euthanasie, wordt de huisarts van de 
patiënt in het proces meegenomen. 
Op een uitnodigende manier. Het 
mooiste is als de artsen van de Levens-
eindekliniek zich uiteindelijk overbodig 
maken. Ik denk daarom ook dat het 
verstandig is dat in de opleiding van 
artsen meer aandacht komt over de 
vragen rondom levenseinde.’

binnen wetgeving
‘De Levenseindekliniek heeft een 
kantoorpand aan de Eisenhowerlaan 
in Den Haag. Hier komen de verzoeken 
tot euthanasie binnen en vindt de eerste 
toetsing plaats. Een van onze zes teams 

Hij toverde de afgelopen maanden zijn beste Engels, Frans en Duits 
tevoorschijn. De opening van de Levenseindekliniek bleef bij de 
buitenlandse media niet onopgemerkt. ‘Sommige media suggereerden 
dat wij in busjes met lijkkisten op het dak door Nederland scheurden. 
Tegen die beeldvorming blijf ik vechten.’ Jan Suyver is voorzitter van 
het bestuur van de Stichting Levenseindekliniek. 

‘Levenseinde kliniek 
voorziet in ’n behoefte’

Hoe ervaart de buitenwereld het beleid van VWS

Artikelsnelcode  12#015

Meer informatie over dit blokje vind je 
op pag. 3 van deze Diagonaal.
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Jan Suyver (65)
•  voorzitter Stichting Levens-

eindekliniek
•  voorzitter Adviescommissie 

Bezwaar -schriften gemeente  
Den Haag

•  raadsheer-plaatsvervanger 
gerechtshof Den Haag

•  voormalig secretaris-generaal  
van Justitie

•   was algemeen secretaris Neder-
landse Orde van Advocaten



 Plus
              minus rijksoverheid.nl

in maart 2010 sloot vWs als een van de eerste departementen  
aan bij de gemeenschappelijke website voor alle ministeries,  
www.rijksoverheid.nl. sindsdien groeit het aantal unieke 
bezoekers gestaag. tot boven de twee miljoen per maand. 

‘De site helpt de rijksoverheid meer open en 
herkenbaar te maken’, zegt eindredacteur en 
voormalig VWS’er Regien Oomes. ‘Door te 
communiceren als één geheel probeert de 
overheid informatie toegankelijker te maken.  
in eerste instantie voor burgers, maar ook 
VWS’ers kunnen hier een voordeel mee doen.’ 

De VWS-pagina’s op rijksoverheid trekken ruim 
170.000 bezoekers per maand, met een 
gemiddelde bezoekduur van 296 seconden. 

Handig om te weten  
Suzan Toet van de directie Communicatie 
(DCo) van VWS is aanspreekpunt 
voor rijksoverheid.nl.  

Per 10 april is VWS ook aangesloten  
bij het rijksbrede intranet:  
Rijksportaal.

tekst: Douwe Anne Verbrugge

kan dan worden ingeschakeld. Ieder 
team bestaat uit een arts en een 
verpleegkundige. Onze artsen werken 
volledig binnen de regels van de wet 
‘Toetsing levensbeëindiging op verzoek 
en hulp bij zelfdoding’ die in 2002 door 
toenmalig minister Borst is opgesteld. 
En natuurlijk is er altijd een SCEN-arts 
(Steun en Consultatie bij Euthanasie in 
Nederland) bij betrokken. Een onafhan-
ke  lijke arts die objectief vaststelt of aan 
alle voorwaarden voor het toepassen 
een euthanasie is voldaan. Van minister 
Schippers hebben wij altijd steun gehad 
bij het opstarten van de Levenseinde-
kliniek. Haar enige voorwaarde is dat de 
kliniek binnen de regelgeving van de 
euthanasiewet werkt. Dat doen we, 
omdat we niet anders willen. Ik vind het 
een uitstekend werkende wet en heb 
geen behoefte deze aan te passen.’

internationaal
‘Ik heb sympathie voor het streven van 
Uit Vrije Wil; het initiatief voor 
stervenshulp aan ouderen met een 
voltooid leven. Maar het maakt me ook 
huiverig. Dat komt misschien ook door 
mijn bestuurlijke instelling. Hun 
initiatief is momenteel nog een brug te 
ver. Zeker internationaal gezien. De 
Nederlandse ambassades hebben 
wereldwijd nu al hun handen vol aan 
voorlichtingswerk omtrent de 
Levenseindekliniek. Het buitenland 
moet ons wel bij kunnen houden.’

In vws#Dia 4 reageert 

VWS-beleidsmedewerker 

Hilbert Fledderus 

op de komst van  

de Levenseindekliniek. 

bron: ministerie van Algemene Zaken
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Gemiddeld
170.000 bezoekers

per maand

Gemiddelde bezoekduur
van de vWs-pagina’s

van 296 seconden 

Januari 2012: 
2.311.995 

Minimum in juli 2010: 
594.786 

Start in april 2010:
719.197 

beZOeKers 
vWs-paGina’s Op 

rijKsOverHeid.nl

11 


	Levenseindekliniek1.pdf
	Levenseindekliniek2

