
 

NOORD-OOST OVERIJSSEL. 

2 november 2019, bibliotheek Almelo: Henri van Gelder over euthanasie dichtbij…… 

In maart 2011 werd de 64-jarige Wil van Gelder-Smits euthanasie verleend. Zij was ver heen in 
demenHe. Bij die euthanasietoediening ging iets tragisch mis. Wil was nog wel bij bewustzijn, maar 
wist niet meer waar het over ging. Ze weerde in de sloKase toch af. Mag de euthanasie dan worden 
toegediend? Medestanders zeiden: je kunt zo’n vrouw die jarenlang bewust het eindstadium van 
demenHe heeP afgewezen toch niet die vreselijke lijdensweg laten gaan? Het leidde tot een boek 
“Wil’s verklaring” (uitgeverij aquaZZ), waarin de geschiedenis van Wil en haar man Henri, haar 
kinderen, enkele vriendinnen en vele hulpverleners op genuanceerde wijze is opgetekend. 

Henri van Gelder vertelt dat de emoHonele lading van de euthanasie van zijn vrouw Wil, na 6 jaar wel 
tot normale proporHes is teruggebracht. Henri is geboren in Hasselt Belgisch Limburg. Zijn Joodse 
ouders zijn aYomsHg uit Amsterdam en hebben na 1945 een nieuw begin gemaakt. Aanvankelijk was 
hij beïnvloed door de Hervormde Kerk. Zijn vrouw kwam uit een agrarische RK-familie. Hij heeP zelf 
chronische leukemie overleefd. Toen zijn vrouw Wil 57 was is de diagnose Alzheimer geconstateerd, 
maar zij heeP er 5 jaren nog goed mee kunnen leven. Alleen de geheugenfuncHes waren aanvankelijk 
aangetast. Tot haar 60ste heeP ze nog kunnen autorijden. Ze was acHviteitenbegeleidster en liep stage 
in een verpleegtehuis voor dementen. Toen heeP zij al gezegd: als mij dat overkomt, dat wil ik niet! 

Henri was arbeidsongeschikt, 100 procent mantelzorger en Prof. Scheltens was ondersteuner. Ze 
hebben meegedaan aan een medicaHe-effecHviteits-studie van 2 jaar, maar het middel bleek niet 
valide genoeg om in de markt te zecen. Daardoor ging Wil in enkele maanden achteruit. Daarbij 
kwam dat de professor de informaHe per abuis niet aan de huisarts had doorgegeven. Wil heeP de 
demenHe ook verborgen willen houden. In 2003/05 hebben Henri en Wil zich afgevraagd wat ze wel 
en niet wensen. In 2005 leidde dat tot een niet-behandel-verklaring  via de NVVE. Ze dachten dat het 
goed geregeld was. Elk jaar heeP Wil een gesprek gevoerd met de huisarts. Tegen Henri heeP de arts 
laten weten dat hij weliswaar gemachHgd was, maar dat hij bepaalt of er wel of niet een 
euthanasiehandeling wordt voltrokken i.v.m. de strafrechtelijkheid ervan en de eventuele 
gewetensbezwaren voor de arts. Er zijn 6 zorgvuldigheidseisen: 

1: vrijwillig en weloverwogen verzoek: mondeling/schriPelijk. 2: uitzichtloos en ondraaglijk lijden 
lichamelijk/geestelijk. 3: helder geïnformeerd over vooruitzichten. 4: geen redelijke andere oplossing 
meer mogelijk. 5: arts dient onajankelijke scanarts te hebben geraadpleegd. 6: arts mag de 
euthanasie weigeren. 

De NVVE is minder streng in dezen. Andere mogelijkheden zijn via palliaHeve sedaHe/versterving of 
de autonome weg: zelfeuthanasie. (CoöperaHe Laatste Wil en de Einder). Er zijn cruciale knelpunten: 

een ethisch dilemma bij vergevorderde demenHe, de paHënt heeP geen recht op zelneschikking bij 
wilsonbekwaamheid, weinig artsen zijn bereid tot euthanasie bij wilsonbekwaamheid en de posiHe 
van de nabestaande(n)  is wecelijk op geen enkele wijze geregeld. 

Henri geeP aan dat hij samen met een jeugdvriend Hans Smits zijn verhaal naar buiten wilde brengen 
in boekvorm. Geen TV er bij. Het boek geldt ook als studieboek in opleidingen. 



Het is ook eenvoudig te bestellen of in de bibliotheek te leen. Het boek van Henk Blanken over 
Parkinson (demenHerisico) heeP een kriHsch totaalbeeld gegeven. Ook Prinses Mabel heeP met Friso 
een taboe doorbroken. Kernvraag is: wat betekent deze beslissing? 

Euthanasie uit barmharHgheid maakt veel emoHes los. De wet van Prof. Els Borst hierover kent twee 
tekortkomingen: 

A: de beroepsnormen zijn nog strenger dan de wecelijke. Hoe moet een arts vaststellen wat 
langdurig en uitzichtloos lijden is?   

B: deze wet is niet geschreven vanuit het perspecHef van de cliënt.  

Het was veelmeer een theoreHsche oplossing. De arts kijkt uitsluitend naar de belangen van de 
paHënt, ikzelf Henri van Gelder had er geen invloed op. Er is geen wecelijke onderbouwing, wel een 
juridische. Er is wel enige ruimte, maar dat valt onder de willekeur van de arts en deze worden vaak 
na insnijdende ervaringen, steeds terughoudender. De overheid wil de paHënt beschermen tegen 
misbruik. De CoöperaHe Laatste Wil zegt dat de overheid niet het monopolie dient te hebben. Er is 
een verandering in strategie op handen. De voorzicer van HumanisHsch Verbond NO Ov. geeP aan 
dat nader beraad over dit onderwerp zeer nodig is. 

Ton Vink van SHchHng De Einder pleit voor de autonome weg: zelfeuthanasie met begeleiding binnen 
de wecelijke mogelijkheden. Dat is hem niet gelukt. Nog steeds geldt de mening dat het ongewenst is 
dat mensen geholpen worden bij de eigen wens. Er is wel een maatschappelijke discussie gekomen. 

Een van de aanwezigen pleit ervoor met de NVVE het juridische vlak te onderzoeken om 
mensonwaardige manieren te voorkomen. Een medicus in het gehoor geeP aan dat het een 
afschuwelijke beslissing is om de zaak bij de familie neer te leggen. Het weerwoord is: en wat als de 
familie het niet met elkaar eens is? Wat zou deze medicus gedaan hebben als de familie zich tegen 
hem had gekeerd? Deze geeP aan dat het gaat om de beslissing zelf. Hij maakt dan het gehele 
besluitvormingsproces transparant om te laten zien dat intervenHes niet voldoende effecHef zijn 
geweest. 

Aan wie is het om te bepalen of iemand wilsonbekwaam is? Wat betekent die eigen wil? Dat heeP 
twee onderdelen.  

A: de medische handelingsbekwaamheid (SCEN-arts raadplegen). 

B: mensen die dagelijks met de paHënt te maken hebben.  Dat zijn de enigen die het wisselende 
beeld kunnen aangeven. Camouflage kan dan doorzien worden. 

Binnen dit proces is Dhr. Van Gelder zelfs indoctrinaHe verweten. Anderen moeten erbij worden 
gehaald om onjuiste conclusies te voorkomen. Pas als de slechte momenten de overhand krijgen kan 
intervenHe plaatsvinden. 

Een dame geeP aan dat haar schoonvader niet wilde meewerken. Wie beslist wanneer er ingegrepen 
wordt? Volgens Dhr. Van Gelder heb je op het juridische moment neutrale personen nodig. Getrainde 
rechters komen zelfs aan huis. Maar een juridisch traject kan volstrekt anders zijn dan het medische. 
Bij onvoldoende wilsbekwaamheid kan een voogd worden benoemd. 

Een onderzoek door een landelijke krant wijst uit dat 87% van de bevolking vindt dat je als 
volwassene het recht moet hebben tot euthanasie ook zonder tussenkomst van artsen.  

CoöperaHe Laatste Wil ervaart dat als een steun in haar streven. Volgens de voorzicer moeten we 
hier als HumanisHsch Verbond mee naar buiten treden. 



Zoals een ieder kan lezen is het laatste woord over deze gevoelige materie nog lang niet gezegd en 
dat behoort ook zo te zijn. De huidige wet- en regelgeving is door de decennia heen althans zo goed 
als mogelijk vormgegeven, zodanig dat ieder weldenkend mens en zeker een arts, zeer wel kan weten 
wat ondraaglijk en uitzichtloos lijden inhoudt. Maar de crux zit in het woordje: kan. Euthanasie kan 
onder zeer strikte voorwaarden ook als een vorm van barmharHgheid worden gezien. 

Bram Theo Steijnis, secretaris HumanisHsch Verbond Noord-Oost Overijssel. 

   

  



 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Humanistisch Verbond - afdeling Centraal Overijssel 
Activiteiten  

2 november 2019 

Henri van Gelder houdt inleiding over zelfgekozen 
levensbeëindiging via euthanasie of autonome weg. 
 
Tijd: van 15.00 – 17.00 uur  
Plaats: zaal de Evenaar in de openbare bibliotheek te Almelo 
Toegang: gratis. 

Zijn vrouw Wil van Gelder (64) was zwaar dement en kreeg in 2011 
euthanasie. Kon dat wel? Ze was immers niet in staat haar 
Wilsverklaring te herhalen toen het moment daar was.  
Henri van Gelder komt het verhaal van zijn vrouw vertellen. Het wordt 
een informele inleiding over het thema zelfgekozen levensbeëindiging 
of autonome weg. 

Hans Smit en Henri van Gelder schreven het boek ‘Wils verklaring’ 
(uitgeverij aquaZZ). 

 
 
 


