Nieuwsbericht Terugkoppeling van Huiskamerbijeenkomsten over de Proeftuin*
Laatstewilmiddelen
Inleiding
Er zijn tussen mei en 1 september 2016 ruim 20 huiskamerbijeenkomsten door leden CLW
georganiseerd verspreid over heel Nederland. Het aantal leden dat met elkaar in gesprek
ging varieerde van 2 tot 14 per bijeenkomst.
De oproep aan leden om input te leveren voor de proeftuin en dit te doen middels
huiskamerbijeenkomsten hebben naast een rijkdom aan inhoud ook podium geboden voor
inspirerende gesprekken tussen gelijkgestemden. Sommige leden besloten om met elkaar
door te praten in een vervolgbijeenkomst. In de verslagen wordt duidelijk dat er met respect
naar elkaar is geluisterd en dat meningen soms uiteenliepen.
In deze terugkoppeling wordt de input op de 5 vragen die voorafgaand aan de
huiskamerbijeenkomsten over de inrichting van de proeftuin laatstewilmiddelen waren
meegegeven gebundeld en worden aanvullende thema’s en adviezen die uit de gesprekken
naar voren zijn gekomen benoemd.
Deelnemers aan de proeftuin – waar gaat het ons echt over?
Gaat het bij criteria voor deelname aan de proeftuin wel over leeftijd of gaat het over
bewuste keuze? Is 1 jaar lidmaatschap dan een criterium of gaat het over inzicht dat op het
moment van aanmelding een extra stap gemaakt kan worden (bevestigen van bewuste
keuze, vrije wil?, exclusie van een impulsieve daad).
Sommige leden zijn nadrukkelijk van mening dat alleen leden die aangeven deel te willen
nemen aan de proeftuin in aanmerking komen. Sommige leden geven aan zelf nog niet deel
te willen nemen aan de proeftuin. Sommige mensen pleiten voor een “papieren”-deelname
voor alle leden en uitgifte van middelen op het moment dat het aan de orde is.
Een leeftijdsgrens kan strategisch van belang zijn voor de proeftuin. Andere leden zijn van
mening dat een leeftijdscriterium een vertekend beeld geeft van autonomie en er risico
bestaat dat je na een proeftuin dit uitgangspunt nooit meer gewijzigd krijgt.
Verkrijgen en bewaren
Een groot deel van de leden ziet de voordelen van verstrekking van laastewilmiddelen via
een centrale apotheek. Een deel van de leden kiest juist voor bewaring in eigen beheer.
Eigen regie zou op dit moment het beste tot haar recht komen wanneer beide opties
mogelijk zijn.
Een heldere procedure t.a.v. identificatie bij overdracht is noodzakelijk, nieuwste technische
mogelijkheden kunnen uitkomst bieden. Over het retourneren van het laatstewilmiddel na
overlijden zonder gebruik zijn duidelijke instructies nodig.
Veiligheid
Veiligheid is een belangrijk onderwerp in de proeftuin. Waar in de ene bijeenkomst
veiligheid vooral gesprek op leverde over een goede werkzaamheid van het middel (o.a.

kwaliteit en houdbaarheid) is in andere gesprekken gekeken naar het uitsluiten van misbruik
(twee fasen pil, controle bij uitgifte en daadwerkelijk moment van gebruik).
Herhaaldelijk is gewezen op het feit dat niet alle risico’s uit te sluiten zijn. Een
informatiepakket zou de deelnemer faciliteren en veiligheid vergroten.
Duur van de proeftuin
In gesprekken over de duur van de proeftuin is met name oog voor het resultaat – wanneer
de verstrekking en het gebruik van een laatstewilmiddel niet stuit op problemen.
Evalueren en documenteren van het proces in eigen hand
Het nut en doel van een wetenschappelijk onderzoek roept nog vragen op. Hierbij spelen
kosten, invloed en betrokkenheid van CLW zelf een rol. Van belang is dat het CLW zelf
zorgdraagt voor gedegen documenteren van het proces en de uitvoering. Deelname aan
onderzoek of evaluatie is bindend voor deelnemers aan de proeftuin, zij vragen voorafgaand
ook aan naasten toestemming voor evaluatie van de ervaring.
Rode draad in overige relevante thema’s
- Is wilsbekwaamheid een thema?
- Relatie met orgaandonatie en gebruik van een laatstewilmiddel
- Kosten – fonds, crowdfunding, naar rato van inkomen, voor onderzoek,
basisverzekering.
- Informatiepakket, rol van aanwezigen/naasten
- Scholing en professionalisering.
- Draagvlak verbreden en media beïnvloeden
- Zorg voor eenduidig en helder taalgebruik; kijk o.a. opnieuw naar de term
“proeftuin”*.
En nu hoe verder?
Het bestuur heeft deze input uit de huiskamergesprekken in de in de verdere uitwerking van
de proeftuin verwerkt. Er vinden gesprekken plaats met ministeries, de politiek en anderen
om draagvlak te krijgen voor uitvoering.
Zo krijgt de proeftuin steeds meer vorm en worden keuzes duidelijk. We blijven met leden in
gesprek om antwoorden te vinden op de bespreekpunten en losse eindjes. Op korte termijn
nodigen we de trekkers van de bijeenkomsten uit voor een gesprek. Daarna zullen we de
leden uitgebreider informeren.
Op dit moment is deelname aan de proeftuin nog niet mogelijk.
We nodige iedereen uit om ervaringen en vragen die tijdens vervolgbijeenkomsten van de
huiskamerbijeenkomsten naar boven komen met het bestuur te delen. Samen werken we
aan het realiseren van ons doel.
De resultaten van de huiskamerbijeenkomsten verwerken we ook in een korter
nieuwsbericht wat met externen en via de facebookgroep “Coöperatie Laatste Wil” en
twitter @WilLaatste gedeeld kan worden.

