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Van het bestuur

Bij een (poging tot)
zelfdoding

Geachte leden,
Wij kunnen ons heel goed voorstellen
In deze nieuwsbrief geven wij u het laatste nieuws van de ontwikkelingen van de
Coöperatie Laatste Wil (CLW). Wij praten u bij over de media-aandacht, geven de
laatste stand van zaken over de inkoopgroepen en de uitnodiging van de Minister
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

dat een (bijna succesvolle poging tot)
zelfdoding een ingrijpende
gebeurtenis is in het leven van de
familie en andere naasten.

De CLW laat zich niet in met de
Media
In de media wordt al lang gespeculeerd over welk middel de CLW het heeft als we
spreken over “Middel X”. Middel X is alleen in grote hoeveelheden legaal
verkrijgbaar. Omdat je voor een zelfgekozen levenseinde 2 gram nodig hebt, zou
de rest van de bestelling in de samenleving kunnen gaan zwerven. Inkoopgroepen
stellen u in staat om een veilige bestelprocedure te volgen en het middel veilig op
te slaan. Leden bestellen gezamenlijk in inkoopgroepen zodat ieder een zodanige
hoeveelheid van Middel X tot zijn beschikking heeft dat hij* daar alleen zijn eigen
leven mee kan beëindigen. Vanwege dit belang voor de samenleving zullen wij de
naam niet bekend maken en alles wat u erover leest is dus giswerk

overwegingen van een ander om de
dood te verkiezen boven het leven.
Dat is niet altijd makkelijk en
tegelijkertijd is dat een gevolg van
het besef dat wij niet kunnen treden
in de overwegingen die iemand
maakt om zich het leven te willen
benemen en de context waarin dat
plaatsvindt. Anders en persoonlijker
gesteld: iemand heeft een sterke
overtuiging om niet verder te willen

Uit de casereports die wij hebben gelezen blijkt dat 0,7 gram al dodelijk is; wij
gaan uit van 2 gram. Dat is onafhankelijk van het lichaamsgewicht;
medicijngebruik en pacemakers hebben geen invloed. Grotere hoeveelheden
versterken de bijwerkingen.

leven en wil zich een verder leven
besparen. Hij* is kennelijk aan het
einde van zijn lijden en zover dat hij
een einde aan dat lijden wenst door
niet meer verder te willen leven. Wij

Er zijn nog geen leden die via een inkoopgroep een middel X in huis kunnen
hebben, want die inkoopgroepen zijn er nog niet geweest. De eerste zijn pas eind
april/begin mei. De kop in de NRC 8 februari jl. gaf een verkeerd beeld alsof een

begrijpen heel goed dat dit bij de
naasten als een enorm dilemma
overkomt: je zou zo graag je

deel van de Leden Middel X al in huis zouden hebben. Dit beeld is in een latere

dierbare bij je hebben en hij vindt dat

editie gecorrigeerd.

hij eruit moet stappen omdat het
lijden teveel wordt.

Bijwerkingen kent elk middel, ook middel X: kijk eens op de bijsluiter van

Een logische vervolgvraag lijkt ons:

medicijnen die u in huis heeft. Voorafgaand aan het gebruik van middel X is het

wat voor soort verder leven zou de

noodzakelijk een antibraakmiddel en een middel tegen hoofdpijn in te nemen.

betrokkene in zijn beleving hebben
gehad en waarom zou je dat willen

Wij zijn goed gevorderd om het project wetenschappelijk te laten begeleiden,

voorkomen? Wiens tragedie is het? In

zodat we een onafhankelij te beheren gegevensbestand kunnen opbouwen van de

hoeverre redeneer je vanuit jouw

ervaringen met middel X.

perspectief en wensen om je dierbare
om je heen te hebben en in hoeverre
respecteer je zijn keuze om niet

Project Inkoopgroepen

verder te willen? Hoe draaglijk is zijn

Ruim 1.000 mensen hebben zich voor de eerste ronde van de inkoopgroepen

lijden als je zelfbenoemde redding de

ingeschreven. De inschrijving is gesloten.

ruimte krijgt?

Het wachten is nu op de kluisjes waarvan de eerste zending eind april bij de leden
wordt afgeleverd.

Wij begrijpen goed dat dit lastige

De inkopers kunnen aan het werk met het bestellen van het middel X voor deze

vragen zijn. Vanuit de benadering

eerste groepen.

van de CLW gaat het over een lastige

De voortrekkers zijn bestellers van Middel X die de taak op zich nemen om

situatie voor de familie en

inkoopgroepen bijeen te brengen. Zij uitnodigen de leden uit voor regionale

betrokkenen. Over het geheel van

bijeenkomsten en zijn beschikbaar voor vragen.

onze inmiddels bijna 22.000 leden
kunnen we wel aangeven, dat dit de

In april zal een volgende groep leden worden uitgenodigd voor deelname aan

uitzonderingen zijn: de meeste

Inkoopgroepen. De grote van deze groep is afgestemd op het aantal beschikbare

mensen willen middel X in huis voor

kluizen en vindt plaats in volgorde van lidnummers en de ingangsdatum van het

de rust en om zich er niet meer zo

lidmaatschap. Let wel, voor veel leden die een half jaar lid zijn zal dit langer

mee bezig te hoeven houden. Dat

duren. U krijgt vanzelf een uitnodiging.

maakt de fixatie minder, het hoofd

Leden die geen mail gebruiken krijgen de uitnodiging per post toegestuurd. Op

leeg en geeft ruimte en energie aan

basis van de ervaringen van de eerste ronde werken we aan een verbetering van

nieuwe activiteiten. Wij verwijzen

de aanmeldprocedure.

naar de uitzending van EenVandaag
van 1 maart 2018 waarin twee leden

Voor de duidelijkheid: het heeft geen zin om u eerder aan te melden voor een

zich in die zin uitlaten.

inkoopgroep. Er vindt bij iedere sluitingsdatum van de aanmeldprocedure een
controle plaats op de inschrijvingen. Uw aanmelding wordt verwijderd wanneer u

Wij hopen duidelijk te maken dat

nog niet bent uitgenodigd. Eventuele betalingen worden gereserveerd of op

autonomie zich niet voltrekt in

verzoek geretourneerd.

volstrekte eenzaamheid en

afgezonderdheid, maar dat voor ons
autonomie het sluitstuk is van een
Afspraak met de Minister van VWS

gesprek in de eigen kring waarin het

Het gesprek met Minister Hugo de Jonge van VWS staat gepland op vrijdag 23

besluit om niet verder te willen leven

maart. Het bestuur zal de bedoeling van de autonome route toelichten, de

met de omringende dierbaren en

Minister uitnodigen om deze route samen in een proeftuin vorm te geven en

behandelaars kan worden gedeeld en

vragen beantwoorden.

gevoerd met respect voor de
opvattingen en de uitkomst van de
gesprekken. Betrokkene maakt dan

CLW in EenVandaag, 1 maart

zijn eigen afweging en zijn eigen

"Leden Coöperatie Laatste Wil willen geen overheidsbemoeienis". Om het

besluit en dat is autonoom. Dat het

programma terug te zien, volg deze link.

een pijnlijk besluit is vanwege de
liefde die je voor diegene voelt en dat
het een aankondiging is van het

"Doodgaan is niet makkelijk!"

daaropvolgende gemis, is dan

Stuk van Petra de Jong op de website. Om het te lezen volg deze link.

onomkoombaar, diep ingrijpend en
een voorbode van de rouw.

Algemene Leden Vergadering

Wij hopen oprecht dat onze reactie

Deze wordt gehouden op zaterdagmiddag 26 mei in de Jaarbeurs in Utrecht. U

tot steun en relativering is.

zult bijtijds de uitnodiging en de stukken ontvangen.
)* Waar “hij” staat kan ook “zij”
worden gelezen.
Welkom nieuwe leden
Het ledenaantal van de CLW blijft toenemen. Inmiddels zijn we bijna aan de
22.000! Hartelijk welkom voor die leden die voor het eerst een Nieuwsbrief
ontvangen.
Op de website www.laatstewil.nu treft u onder het kopje “Filmpjes” en “FAQ”
algemene informatie. Wanneer u inlogt via MijnLW kunt u voorgaande
nieuwsbrieven lezen onder het kopje “CLW nieuws”.

Met vriendelijke groeten,

Jos van Wijk
Petra de Jong

Nieuw boekje van
Gert R. Rebergen:
"Hoe niet
protesteren".
Boekje van Gert R. Rebergen te
bestellen bij bol.com, volg deze link.
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Klik hier als u deze mail niet goed kunt lezen
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