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Welkom aan alle nieuwe leden die deze
Nieuwsbrief van de CLW voor het eerst
ontvangen.

CLW in puzzel Trouw 5
september

In deze nieuwsbrief gaan we vooral in op de vele vragen die ons zijn gesteld door
zowel nieuwe leden als leden die al langer lid zijn van de CLW. Wij denken dat
deze reeks Vragen & Antwoorden duidelijkheid geeft en dat het aantal vragen dat
wij ontvangen via de mail, de post en de telefoon zal verminderen. Wij wijzen u
erop dat op onze website onder het kopje “Filmpjes” en “Nieuws” veel
achtergrond informatie te vinden is.

Binnenkort treft u hier ook een uitnodiging voor een nieuw initiatief onder de
leden CLW voor huiskamerbijeenkomsten waar u onder elkaar kunt spreken over
wat u bezighoudt in uw keuze voor een eigen gekozen levenseinde.

Wij wensen u veel leesplezier!

Inning contributie.
Algemeen
Veel mensen willen hun levenseinde in eigen regie hebben. Het geeft hen rust
maar vooral ook levensenergie als ze zelf een middel in huis hebben om op
waardige manier een eind aan hun leven te maken.
De Coöperatie Laatste Wil is in 2013 opgericht met steun van de NVVE, maar wel
als een aparte organisatie, met het doel een veilig, humaan en legaal
laatstewilmiddel beschikbaar te hebben en dit met haar leden onderling te delen.
Het lijkt er nu op dat we een middel hebben gevonden dat op een goede manier
leidt tot de dood en dat legaal verkrijgbaar is. Het is een conserveermiddel.
We noemen het middel nu niet om redenen van zorgvuldigheid.

De contributie over 2017 is voor de
nieuwe leden geïnd. Voor 2017 is die
nog € 7,50, ook voor een gedeelte
van het jaar. Misschien dat niet alle
leden in het buitenland nu
geïncasseerd kunnen worden,
daarmee zijn we bezig. De incasso
van de contributie heeft geen invloed
op de datum dat u lid bent geworden.

We willen ook de distributie zorgvuldig en vooral veilig doen. Daarom zorgen we
voor boxjes met een biometrisch vingerprintslot, zodat het zorgvuldig en

De algemene ledenvergadering heeft

persoonlijk bewaard kan worden. Verder weten we dat er een kleurstof aan het

op 10 juni van dit jaar besloten om

middel kan worden toegevoegd, zodat het niet ongemerkt aan iemand anders

de contributie voor volgend jaar te

toegediend kan worden en eigen gebruik herkend wordt.

stellen op € 15,-. Hiervan vindt de
inning plaats in februari 2018.

Breng je mensen niet op een idee om zelfdoding uit te voeren?
Nee, het is bekend dat mensen die een eind aan hun leven maken daar al heel

We krijgen opmerkingen over de

lang over hebben nagedacht. Ze hebben daarbij ook allerlei afwegingen gemaakt.

verhoging van de contributie, net nu

De methodes hebben ze overdacht en niemand wil onwaardig sterven. De echte

we met een laatstewilmiddel naar

impuls zelfdodingen – zo die al bestaan – zullen wel blijven.

buiten zijn gekomen. We begrijpen
dat dit tot misverstand kan leiden.

Wordt zelfdoding dan niet erg makkelijk?

We vragen uw begrip voor het

Mensen hangen aan het leven. Niemand wil zo maar dood. Het levenseinde is

gegeven dat we al in het najaar van

nooit makkelijk. Dus met een laatstewilmiddel wordt het niet makkelijker, wel

2016 bezig waren met de

waardiger. Door een legaal verkrijgbaar middel kun je in samenspraak met je

contributieverhoging en in het geheel

naasten zelf je levenseinde in eigen regie op een waardige manier uitvoeren.

niet wisten van de mogelijkheid van
een legaal middel, dat was pas in juli

Welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen voor inname?

van dit jaar na het besluit van de

Net als alle informatie over dodelijke middelen aangeeft op sites en in boeken die

leden in juni.

beschikbaar zijn, is vanaf 24 uur voorafgaand aan de inname een antibraakmiddel
nodig om uitbraken te voorkomen en bij dit middel is ook een pijnstiller
(Naproxen) nodig om hoofdpijn te verlichten nodig. Verder raden we een
maagzuurremmer aan (bv Omeprazol)).

Hoe weet je dat iemand het echt wil?
We zullen altijd aan iemand vragen of hij de gevolgen van zijn wens overziet en of
hij in vrijheid handelt. Ook de inkoopcombinatie zal daar op letten. Ook verklaart
iemand dat hij het middel niet hoeft te gebruiken en kan retourneren. Voor de

DNL Denktank: het
dodelijke poeder en
de autonomie over
onze dood

wilsbekwaamheid is er een protocol.
Naar aanleiding over het nieuws over
Voor wie is het middel beschikbaar?
Voor onze leden. Je mag vanaf de leeftijd van 18 jaar lid worden van de CLW. Met
het lid worden moet je aangeven dat je de doelstelling van de CLW onderschrijft.

het alternatief voor een
‘zelfmoordpoeder’ 23 oktober hebben
we een debat in De Nieuwe Liefde in
Amsterdam

Hoe gaan jullie misbruik voorkomen?
Alleen onze leden kunnen meedelen in de informatievoorziening hoe het middel
aan te schaffen en de veiligheidsmaatregelen. Met behulp van een biometrische
gesloten box kan het veilig worden bewaard. Met een kleurstof kan het niet

denieuweliefde.com/dnldenktank:

ongemerkt aan een ander toegediend worden en herkent men het eigen gebruik.

Toen Coöperatie Laatste Wil bekend
maakte dat ze een poeder vonden

Hoe zit het met die halfjaartermijn?

dat een waardige, zelfgekozen dood

Velen maken zich zorgen over een zogenaamde impulshandeling, daarom hebben

garandeerde, kregen ze er

we een termijn van een half jaar ingesteld tussen aanmelden en informatie

onmiddellijk 4500 leden bij. Kennelijk

verkrijgen. Dat wil niet zeggen dat iedereen die zich net heeft aangemeld over

voorziet dit ‘poeder van Drion’ in een

een half jaar de informatie gaan krijgen; dat moeten we nog organiseren.

enorme behoefte. De rol van artsen is
door dit middel uitgewerkt: je kunt

Als misbruik toch gebeurt?

het tijdstip van je eigen dood kiezen

Dan hebben we te maken met een moord en daar zijn wet- en regelgeving voor.

buiten euthanasie-artsen om.

Misbruik kun je nooit voor honderd procent voorkomen, kijk maar naar
aardappelschilmesjes of andere zware medicijnen; die kunnen ook voor andere

Journalist Myrthe Hilkens onderzoekt

doeleinden worden gebruikt dan waarvoor ze zijn gemaakt.

met DNL denktank of met dit middel
de laatste horde voor volledige

Jullie zeggen dat je je aan de wet houdt, maar is dit geen hulp bij

autonomie over leven en dood is

zelfdoding?

genomen?

De grondstof X is geen geneesmiddel of een euthanaticum, het is een gevaarlijk
middel dat wel. We geven er informatie over en wijzen op het veilig gebruik. Als
je het goed gebruikt, ga je eraan dood. De doelstelling van de CLW is een veilig,
humaan en legaal laatstewilmiddel en dat is de reden waarom mensen lid zijn
geworden. Wat wij doen is informatie verschaffen en informeren over de
voorbereiding van een zelfdoding.

Is het een goede zaak dat artsen en
psychiaters buiten spel staan? Of zal
het middel leiden tot meer
ongewenste zelfdodingen en een
polarisatie van het debat hierover?
Aan tafel vanavond expert Ton Vink

Verwacht je actie van het OM?
Ja, het OM zal willen vaststellen dat wij ons niet aan de wet houden, maar dat
doen we wel.

(schrijver en filosoof) en DNL
Denktank panelleden Bert Keizer
(filosoof en verpleeghuisarts in
ruste), Joshua Livestro (politieke

Mensen krijgen informatie over diverse middelen en over grondstof X; zit
daar ook info bij over complicaties, bijwerkingen, bemoeilijkende
factoren etc.?
Ook op de site van de NVVE staat een stappenplan waarin antibraakmiddelen en

activist, publicist en oprichter van het
online magazine Jalta.nl) en Nadia
Bouras (historica en werkzaam aan
de Leidse universiteit) (ovb.)

slaapmiddelen zijn opgenomen, naast een groot andere zaken van informatie. Dat
doen wij ook. We zullen ook waarschuwen waar dat nodig is en adviseren om er

In het maandelijks terugkerende

andere deskundigheid bij te betrekken, zoals een arts. Ook bij middel X spreken

programma DNL Denktank bespreekt

we over een antibraakmiddel dat 24 uur tevoren in tijdspannes moet worden

journaliste Myrthe Hilkens telkens

ingenomen, een middel tegen zware hoofdpijn en een maagzuurremmer die

een actueel dilemma met leden van

tevoren moeten worden ingenomen.

een vaste denktank van interessante

denkers en opiniemakers waarvan we
Nemen mensen het mee naar huis? Is het daar veilig? En als ze onderweg

er telkens twee of drie uitnodigen,

worden beroofd?

aangevuld met een expert in het

Een deel van de mensen zal het thuis willen bewaren, een deel zal het misschien

betreffende onderwerp. We belichten

in een centrale apotheek willen houden. Die mogelijkheid willen we verkennen.

de kwestie van meerdere kanten en

Voor het bewaren is een kluis met een biometrisch of ander persoonlijk slot een

onderzoeken samen met het publiek

voorwaarde. Dan is het ook veilig. Een beroving onderweg is een misdaad.

hoe de verschillende visies terug te
leiden zijn tot dieper liggende

Waarom alleen leden van de CLW; is dat niet elitair?

waarden, emoties en wereldbeelden.

Wat ons betreft is het niet alleen voor de leden van de CLW, maar dat is wel de

Lees hier meer over DNL Denktank.

groep waarvoor wij nu aan het werk zijn. Wij adviseerden de politiek al eerder om
een proeftuin in te richten om de veiligheidsaspecten uit te werken en
wetenschappelijke begeleiding in te richten, zodat de samenleving als geheel
binnen enkele jaren deze stap kan maken.

Wie verdient er aan deze actie?
De producent van het middel en de kluis en de transporteurs. De CLW wil er niets
aan verdienen, maar wil de kosten vergoed hebben. Verder verdient de
samenleving als geheel er aan, omdat er een vermindering van het aantal
gruwelijke zelfdodingen mogelijk wordt die veel maatschappelijke schade
veroorzaken. De CLW richt overigens wel een fonds in, om het voor mensen die
het graag willen hebben en het zich niet kunnen veroorloven, toch mogelijk te
maken. Een soort solidariteitsfonds, ook bedoeld voor juridische procedures.

Wordt het nu niet heel makkelijk om toe te geven aan lijden in plaats van
te vechten, het uit te houden en te herstellen?
Wij denken dat iemand zelf kan beslissen om te leven of het sterven te verkiezen

Nieuwe Nederlandse
speelfilm

boven dat leven. We denken ook dat mensen hangen aan het leven en dat leven
zoveel mogelijk willen verlengen. Als het voor iemand persoonlijk dan voldoende
is geweest, respecteren wij die keuze ten volle.

"Mijn naam is Floor van der Meulen.
Ik ben een film regisseur en
ontwikkel momenteel in

Wat verwacht je van het gebruik? Komt er nu een hausse aan
zelfdodingen?
Wij denken van niet: we horen rondom ons dat het in bezit hebben van het
middel al de rust geeft die zo gewenst is, waardoor gebruik misschien zelf
achterwege blijft (zoals in Oregon: 35% gebruikt het middel in huis niet). Ook
horen we dat het bezit van een middel energie geeft, omdat de vraag niet meer

samenwerking met scenarist Bastiaan
Kroeger en producent Derk-Jan
Warrink van Keplerfilm een nieuwe
Nederlandse speelfilm. Deze speelfilm
raakt onder andere aan de thematiek
van een voltooid leven; Een vader op

boven de hoofden zweeft of het einde draaglijk zal zijn. We verwachten ook dat er

leeftijd deelt zijn dochter mee dat hij

een aantal mensen zal zijn dat niet lang zal willen wachten met het gebruik.

klaar is met leven. Het is mooi
geweest en hij hoeft niet meer.

Is misbruik traceerbaar?

Binnenkort zal hij zijn leven

Wij stellen voor om een kleurstof aan het middel mee te geven, zodat je na

beëindigen.

inname kunt zien dat het middel gebruikt is.
Wij als makers beogen een
Hoe komen de mensen aan de middelen? Als dat via bijeenkomsten gaat,

waarachtige en integere film en

hoe doe je dat dan met hen die in het buitenland wonen of niet kunnen

geloven sterk, ondanks dat het een

reizen?

fictief drama betreft, in diepgaande

We organiseren een aantal bijeenkomsten zodat leden zich kunnen organiseren in

research om ons verhaal te stuwen.

inkoopcombinaties. Voor die leden die niet mobiel zijn of in het buitenland wonen

Het moet een relevante

ontwikkelen we nog een werkwijze.

weerspiegeling worden van de
maatschappij en tijd waar we in

Gaat dit product X nu verboden worden?

leven. In onze research wil ik u dan

Wij denken van niet, want het is een gangbaar product in de industrie en de

ook graag benaderen. Er zijn al vele

gezondheidszorg dat met tonnen wordt geproduceerd, besteld en gebruikt.

verhalen, casussen en literatuur
bekend omtrent de thematiek, die wij

Waarom doen jullie zo geheimzinnig over het product?

gretig tot ons hebben genomen, er

Het vrijgeven van de productnaam zou tot ongewenste acties kunnen leiden, zoals

gaat echter niets boven ervaringen

het in grote aantallen bestellen van het middel, zonder de benodigde veiligheid in

en informatie uit de eerste hand. Van

het bewaren, het gebruik en de veiligheid voor de omgeving en de samenleving.

betrokkenen of mensen die zelf sterk

Dat is een civielrechtelijk stuk dat wij begrijpen en willen organiseren om de

nadenken voor een zelfgekozen dood.

veiligheid te maximaliseren.

Mensen die, in een anoniem gesprek,
hun ervaringen willen delen en onze

Wenst de CLW nog mee te werken aan een proeftuin zodat voor alle

vragen beantwoorden." Wilt u

mensen die dit wensen een laatstewilmiddel beschikbaar kan komen of is

reageren, mail naar

het doel van de CLW bereikt?

fvdmeulen8@hotmail.com.

Ja, uiteindelijk wenst de CLW dat iedereen, ook niet-CLW leden, die een legaal en
humaan laatstewilmiddel wenst, hierover kan beschikken.

Blijft de CLW een rol spelen voor leden in de vorm van informeren over de
voorbereiding van een zelfdoding?
Ja, de CLW wenst bij te dragen aan goede informatie, veiligheid (humaan

Coöperatie Laatste
Wil.

laatstewilmiddel met kleurstof) en gerichte distributie (voorwaarde kluisje met
biometrisch of cijferslot).

Postadres:
De Roer 3, 3448 XM Woerden

Kosten voor leden van de CLW zijn nu kostendekkend - waar hebben we

Mailadres: post@laatstewil.nu

het dan over? Alleen voor de happy few?

Tel.: 06 225 76 007

We kunnen nog geen definitieve uitspraak doen over de kosten. Leden zullen uit

Bank: NL27 RABO 0318 2231 04

eigen middelen cq middels een collectieve donatie de kosten dekken. We denken

Web: www.laatstewil.nu

aan de kosten van het middel + kluisje (100,-), solidariteitsfonds, juristenfonds
en overhead, bijeenkomst en zo, maximaal € 200-250 p.p.

Stel dat mensen/niet CLW leden het middel zelf kunnen bestellen, zijn
leden CLW dan nu duur uit?
De toegevoegde waarde voor leden CLW is dat we met elkaar werken aan de
beschikbaarheid van een legaal humaan laatstewilmiddel. De toegevoegde waarde
zit in gedegen informatie voorziening en de veiligheidswaarborgen voor de
persoon, zijn omgeving en de samenleving.
Indien de kostprijs door andere werkwijze kan worden verlaagd kan worden in de
toekomst, dan zal worden bijgesteld.

Over het middel zelf, hoe werkt het?
1.

Er zijn tientallen zogenaamde case reports die beschrijven wat er gebeurt.

2.

Je hebt weinig van middel X nodig, ongeveer 2 g voor normaal postuur.

Innemen door oplossen in ongeveer 50 ml water.
3.

Bij innemen is van belang dat het bloeddrukverlagend werkt, dus krijgt

men hoofdpijn. Om die pijn te verzachten tevoren Naproxen nemen en ook
antibraak 24 uur tevoren, tegen uitkotsen en misselijkheid. Een maagzuurremmer
wordt aangeraden (bv Omeprazol). Trekkingen die in de media worden opgeklopt
als epileptische insulten a.g.v. zuurstoftekort in de hersenen kunnen voorkomen
De persoon heeft dan al een bewustzijnsverlaging, dus er wordt geen pijn
ervaren.
4.

Binnen 20 minuten volgt coma en daarna de dood (half uur – uur)

5.

Bij inname van de dodelijke dosis is het proces onomkeerbaar en er is geen

antidotum (tegengif) en geen genezende behandeling bekend.

Hoe zit het met de namen die circuleren in de media?
We kennen niet de namen van stoffen die nu circuleren, maar ze zitten er
allemaal naast in de beschrijvingen.

Wanneer krijgen we de naam van Middel X te horen?
Als het aan het bestuur van de CLW ligt: NIET. Wij zorgen voor een correcte

procedure om als leden in een inkoopgroep te beslissen, te bestellen en te
verdelen zonder de naam te weten. Dat doen we louter uit oogpunt van
zorgvuldigheid en veiligheid.

Ik ben al jaren lid van de NVVE, waarom moet ik dan ook 6 maanden
wachten?
De CLW en de NVVE zijn twee verschillende organisaties. We maken geen enkele
uitzondering op de 6 maanden inschrijfvoorwaarde.

Ik lijd nu al aan het leven en kan geen 6 maanden meer wachten. Kunt u
mij helpen?
Wij maken geen enkele uitzondering op de 6 maanden inschrijfvoorwaarde. Wel
kunnen wij mensen voor wie dit te ver weg is een informatieblad geven met
namen van counselors en organisaties die u kunnen informeren over de
verschillende keuzes bij een zelfgekozen levenseinde.

Tot slot.
Wij begrijpen dat deze nieuwsbrief weer allerlei nieuwe vragen kan oproepen,
maar verzoeken u dringend om ons de gelegenheid te geven om op adem te
komen en de organisatie van de vergrote CLW vorm te geven, zodat we u
maximaal behulpzaam kunnen zijn.

Jos van Wijk, Petra de Jong en Patricia Koster

Klik hier als u deze mail niet goed kunt lezen
Klik hier als u geen emailnotificaties meer wilt ontvangen

