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Mirjam Hulzebos (53), Bianca de Ruijter (53)
en Ellen Beukema (63) hebben een grote geme-
ne deler: een dochter met mentale problemen
die met euthanasie een einde maakte aan haar
leven.
Psychiater Kit Vanmechelen van Expertisecen-
trum Euthanasie bracht de drie rouwende
vrouwen met elkaar in contact. En dat helpt bij
de verwerking. ,,Iedere keer als we contact
hebben word ik een beetje opgetild’’, verwoordt
Bianca de Ruijter uit Heerenveen. De moeders
richtten een stichting op voor lotgenoten: In
liefde laten gaan. Sinds zaterdag is de website
online.
Het onderlinge contact geeft de vrouwen ener-
gie om hun grote verdriet te verwerken. Ze
hebben een slopend proces van zorgen, hoop,
vrees, acceptatie, onzekerheid en afscheid
nemen meegemaakt. Alle drie stuitten ze op
onbegrip in de wereld van hulpverleners – een
enkeling daargelaten – nadat ze het zware
besluit hadden genomen hun kind te steunen in
het verlangen naar de dood. Bij lotgenoten
vinden ze wél herkenning en erkenning. ,,We
begrijpen elkaar en hebben maar een half
woord nodig’’, zegt secretaris Ellen Beukema
uit Soest. Zij en haar man Rob verloren vorig
jaar hun dochter Esther (33).
Ze hebben het al zo vaak tegen elkaar gezegd
en horen het ook van andere ouders: ‘Ik dacht
dat ik de enige was’. ,,De contacten zijn be-
langrijk voor de verwerking.’’ Met hun stichting
en website willen de vrouwen het gesprek op
gang brengen over het verlangen naar de dood
door psychiatrische patiënten. Ze hebben de
hoop dat de nieuwe generatie hulpverleners in
de geestelijke gezondheidzorg het gesprek
daarover niet langer angstvallig uit de weg gaat.
,,Gehoord worden kan voor sommigen genoeg
zijn om verder te gaan’’, zegt Bianca. En wie
vasthoudt aan de vrijwillige dood verdient
steun. ,,Als je niks doet is het risico heel groot
dat het op een fatale, verschrikkelijke manier
eindigt.’’ De familie De Ruijter nam vorig jaar
afscheid van dochter Denise, 21 jaar.
Tomas (23), de zoon van Joke Raad uit Hooge-
zand, kreeg een jaar eerder euthanasie. Ook
Joke is betrokken bij de stichting. ,,Dit is zo
mooi voor ouders en hun kinderen. Jonge men-
sen moeten veel te lang wachten voordat ze
eindelijk mogen sterven. Daarvoor moet meer
aandacht komen.’’ 
Op de site vertellen nabestaanden hun verhaal.
Op een in memoriam-pagina komen namen van
overleden jonge mensen voorbij. Mirjam: ,,Zo-
veel namen. Zoveel verdrietige ouders.’’
De vrouwen zijn trots op het resultaat. Bianca:
,,We staan hier toch maar mooi even sterk te
staan. Dit is ook geen stichting over verdriet.
We zijn juist positief en allemaal blij dat we
onze kinderen hebben gesteund, dat ze niet
eenzaam zijn gestorven.’’
Maar hoe dapper ook, af en toe vloeien de
tranen. Sara, Denise, Esther en Tomas worden
heel erg gemist.

Nieuwe stichting
lotgenoten:
‘In liefde laten gaan’
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S
ara was altijd al anders. De jongste
van vier meiden in het gezin was erg
gevoelig. Verlegen en onzeker bleef
ze, afhankelijk van haar moeder. Op
de basisschool ging het nog wel,

dankzij de inzet van leerkrachten, een coach,
begeleider, moeder Mirjam Hulzebos en een
vertrouwde oppas. Maar voor Sara hoefde het
allemaal niet. ,,Ik zie het nut van het leven
niet’’, sprak ze somber toen ze 10 jaar was.

Vanaf haar 12de ging Sara in therapie. Maar
niets hielp, het intelligente meisje doorzag alle
methodes en gaf gewenste antwoorden. ,,Hele-
maal niets sloeg aan’’, vertelt Mirjam, thuis
aan de keukentafel in de woning in Britsum.
,,Eigenlijk werd het alleen maar erger. ‘Ik wil
ook zo graag gewoon zijn’ zei ze eens. Hartver-
scheurend. Als ouder sta je machteloos. Je ziet
je kind zo ongelukkig en kunt weinig doen.’’

Na de basisschool ging het bergafwaarts.
Sara werd geplaagd door grote angsten en
heftige emoties. Ze ontwikkelde een extreem
laag zelfbeeld en miste aansluiting met leef-
tijdgenootjes. Tijdens haar eerste crisisopname
in een jeugdkliniek, ze was 16 toen, kwam
eindelijk de juiste diagnose: Autisme Spectrum
Stoornis. De puzzelstukjes vielen voor Mirjam
in elkaar. ,,Het was geen hoofdpijn, maar over-
prikkeling en chaos in haar hoofd als ze zei:
‘Mijn hoofd ontploft!’’’ 

ONVERMIJDELIJKE VRAAG
Sara gleed steeds verder af en ondernam een
aantal suïcidepogingen. De vraag van het
16-jarige meisje was haast onvermijdelijk:
,,Mag je ook euthanasie als je nog geen 18
bent?’’

De doodswens kwam bij Mirjam hard bin-
nen. ,,Het gaat dwars tegen je moedergevoe-
lens in. Je eerste reactie is natuurlijk dat je je
kind wilt houden. Ik probeerde haar te stimu-
leren te kiezen voor het leven. Maar het ging
steeds meer voelen als duwen en trekken.’’

Moeder en dochter spraken veel over Sara’s
worsteling met het leven en haar wens om te
sterven. Het precaire onderwerp bleek echter
onbespreekbaar bij de behandelende therapeu-
ten. Die stelden alles in het werk om Sara’s
negatieve kijk op het leven om te buigen. Maar
dat werd steeds moeilijker. 

Behandelingen, opnames, begeleiding en
medicatie aan huis wisselden elkaar af. Sara
sneed zichzelf steeds vaker en de situatie werd
thuis onhoudbaar. Maar ook een kamer in een
begeleid wonen project met 24-uurszorg voor
jongeren met autisme bood geen soelaas. Sara,
ze was 17 toen, was te ziek. 

KANTELMOMENT
Ze kwam terug bij de crisisopvang in de jeugd-
kliniek. Mirjam: ,,Dat was een harde confronta-
tie met de realiteit. Voor ons, maar volgens mij
ook voor de behandelaren van de GGZ. Een
paar weken later deed ze in die kliniek een
serieuze suïcidepoging. Dit was het kantelmo-
ment voor mij.’’

Mirjam zag dat de pogingen van haar doch-
ter om er zelf een einde aan te maken levens-
bedreigender werden. ,,Ik wilde niet langer
duwen en trekken, maar naast haar staan en
bij haar blijven, welke keus ze ook zou maken.
In plaats van haar in het leven te houden,
besloot ik haar te volgen. Ik zag dat het leven
voor haar echt heel diep lijden was. Zo zwaar.
Zo’n leven gun je je kind niet.’’

Een heftig besluit, zeker omdat Mirjam
dominee is bij de kerkgemeenschap in Brit-
sum, een woonplaats van bescheiden omvang
(1000 inwoners) ten noorden van Leeuwar-
den. Veel gelovigen zijn terughoudend wat
euthanasie betreft. Maar voor Mirjam telde
maar één ding: ze wilde Sara niet aan haar lot
overlaten. ,,Sara omschreef het zo: ‘Het leven
voelt voor mij alsof ik aan het watertrappelen
ben met een blok beton aan mijn benen. Ik
kán niet meer.’ Wie zijn wij dan om haar te
vragen door te gaan? Het ging echt niet
meer.’’

Moeder en dochter bleven close, ook in die
moeilijke periode. ,,Ze kon niet leven zonder
ons en niet sterven zonder ons. Ze zei wel-
eens: ‘Het allerliefste zou ik terug willen bij
jou in de buik’. Er wel bij zijn, maar niets meer
hoeven. Mijn nabijheid was voor haar heel
belangrijk, dat is altijd zo geweest.’’

DIE RARE MOEDER
Tussen Mirjam en de hulpverleners verliep
het contact steeds stroever. ,,Ik voelde dat er
anders naar me gekeken werd. Ik was ineens
die moeder die euthanasie wel een goed idee
vindt voor haar dochter. Vreselijk. Ik heb me
zo onbegrepen gevoeld. Zo eenzaam.’’ De
situatie heeft extra traumatiserend gewerkt.
,,Je hebt een kind dat zwaar lijdt, je hebt ge-
probeerd haar te redden maar alles brokkelt je
bij de handen af. En vervolgens geven hulp-
verleners je het gevoel dat je een rare moeder
bent. Sara was chronisch suïcidaal, stond in
haar dossier. Maar over de dood werd niet
gesproken.’’

Met haar moeder vulde Sara de aanmelding
in voor Expertisecentrum Euthanasie (eerder:
Levenseindekliniek). Door de lange wachtlijst

Sara (18) stierf vorig jaar door euthanasie. Ze had 
ernstige psychische klachten. Haar moeder Mirjam
Hulzebos uit Britsum steunde haar dochter in de zwa-
re strijd om te mogen sterven. ,,Ik heb me heel lang
eenzaam gevoeld en onbegrepen door hulpverleners.”TEKST INA REITZEMA 
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Mirjam Hulzebos, Ellen
Beukema en Bianca de

Ruijter, de drie moeders
achter de stichting In

liefde laten gaan, ontlenen
veel steun aan elkaar en

aan lotgenoten.

voor psychiatrische patiënten kwam de onder-
steuning voor Sara bijna te laat. De politie
haalde haar drie keer van het spoor.

Bij haar laatste suïcidepoging sprong ze van
een viaduct. Ze brak haar nek en belandde met
een hoge dwarslaesie in het ziekenhuis. Daar
vond het intakegesprek plaats. Een verade-
ming was het. Sara’s verlangen naar de dood
was eindelijk bespreekbaar. Het traject werd in
gang gezet.

Sara ging naar huis. ,,Dat wilde ze graag. En
wij ook’’, aldus Mirjam. Haar kantoor aan de
voorkant van het huis aan de rand van het
dorp werd ingericht als ziekenzaal. Eerder was
Mirjam terughoudend in het vertellen over
wat Sara mankeerde. ,,Je hangt niet graag aan
de klok dat je kind psychisch ziek is.’’ Na het
inzetten van het euthanasietraject veranderde
dat. ,,Ik ging gewoon met haar wandelen in de
rolstoel. In het dorp wist iedereen inmiddels
toch wel wat er aan de hand was.’’

In de kerk gaf ze openheid van zaken. Na
een kerkdienst vertelde ze wat er speelde
thuis. ,,Ik vertelde over Sara’s euthanasiewens
én dat we haar gingen steunen.’’ Ze heeft geen
wanklank gehoord. ,,Net als binnen de familie
en vriendenkring kregen we gelukkig alleen
maar steunende reacties.’’

De laatste drie maanden zijn haar dierbaar.
,,Heel liefdevol. Wat ben ik blij en dankbaar dat
we zelf thuis voor Sara hebben kunnen zorgen,
dat we als gezin zo heel erg dicht bij elkaar
hebben kunnen zijn, met elkaar naar het af-
scheid toe hebben kunnen leven. Het was
Sara’s allergrootste cadeau dat wij bij haar
waren, dat ze het deze keer niet alleen hoefde
te doen. Ze was niet langer eenzaam.’’

Op 18 oktober vorig jaar stierf Sara in de
armen van haar moeder.

Praten over zelfdodingsge-
dachten kan anoniem: chat
via www.113.nl, bel 113 of
bel gratis 0800-0113. 
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Veel psychiatrische patiënten vinden bij hun
eigen psychiater en andere hulpverleners geen
steun bij hun wens voor een vrijwillig levens-
einde. Het verhaal van Mirjam Hulzebos uit
Britsum, die zich als moeder onbegrepen voel-
de omdat ze haar dochter steunde bij haar
doodswens, is geen uitzondering, weet psy-
chiater Kit Vanmechelen van Expertisecentrum
Euthanasie (voorheen de Levenseindekliniek).
Veel vakgenoten kunnen volgens haar hun
onmacht niet hanteren als een behandeling
niet aanslaat en een patiënt kiest voor de dood.
,,Zo’n behandelaar voelt zich machteloos en
zoekt een verklaring waarom de patiënt niet
beter wordt. Ouders krijgen dan soms onte-
recht de schuld van de klachten van hun kinde-
ren.’’
Mensen met mentale problemen die euthana-
sie willen, zijn dus vrijwel altijd aangewezen op
Expertisecentrum Euthanasie. ,,Het is een
grote zorg dat psychiaters in het veld hun oren
en ogen sluiten voor de wens van hun eigen
patiënten.’’
Vanmechelen is een van de zeven psychiaters
bij de medische instelling. Er is een tekort aan
vakgenoten. Niet veel collega’s vinden eutha-
nasiebegeleiding aantrekkelijk en er is genoeg
werk elders. ,,De meesten kiezen liever voor
een minder belastende functie en verwijzen
hun patiënten die echt niet verder willen door
naar ons’’, aldus Vanmechelen. Zij koos voor
euthanasiezorg uit barmhartigheid. ,,Het is niet
gemakkelijk, maar het geeft ook energie. Een
euthanasietraject is een mooi, waardevol en
heel intiem proces. Daarom doe ik dit werk
graag.’’
De wachtlijst voor psychiatrische patiënten
bedraagt inmiddels twee jaar. Dat is te lang,
meent de psychiater. ,,Iemand die uiteindelijk
kiest voor een vrijwillig levenseinde en de moed
vindt om zich bij ons aan te melden, moet dan
nog twee jaar wachten tot het onderzoek kan
beginnen.’’ De toetsing is uitgebreid. Slechts 1
op de 10 aanvragen op basis van psychisch
lijden wordt gehonoreerd. Het lukt de psychia-
ters de helft van de patiënten op andere ge-
dachten te brengen.
Vorig jaar kregen in Nederland 115 mensen
met mentale klachten euthanasie. Het gaat
daarbij vooral om vrouwen. ,,Zij kiezen vaker
voor euthanasie terwijl mannen vaker suïcide
toepassen.’’
Van deze 115 mensen waren 26 jonger dan 30
jaar, van wie 10 werden geholpen door het
expertisecentrum. Vooral de verzoeken vanuit
die leeftijdsgroep wijzen de psychiaters gere-
geld af. ,,Jonge mensen hebben vaak nog niet
alles geprobeerd. Als wij inschatten dat ze
kunnen profiteren van een bepaalde behande-
ling is verder onderzoek gewenst.’’
Dat is een belangrijke voorwaarde voor eutha-
nasie en hulp bij zelfdoding, sinds 2002 wette-
lijk toegestaan. Een arts moet ervan overtuigd
zijn dat er geen redelijke behandeling meer
mogelijk is.

Lange wachtlijsten
Expertisecentrum
Euthanasie


