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Bij een humane zelfdoding treedt het

overlijden in via een tussenfase van diepe

slaap of coma, zonder bewuste ervaring

van ernstig ongemak en blijft het lichaam

uiterlijk ongeschonden.

Over dit onderwerp heeft een werkgroep,

bestaande uit dr. P.V. Admiraal, drs. B.E.

Chabot en dr. E.J.M. Pennings voor de

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek

naar Zorgvuldige Zelfdoding (SWOZZ),

het boekje Informatie over humane zelfdoding

geschreven. Het geeft een overzicht van

de beschikbare middelen om een huma-

ne zelfdoding te realiseren zonder directe

doktershulp bij de uitvoering ervan. 

Het boekje is bedoeld voor niet-medi-

sche hulpverleners (bijvoorbeeld mede-

werkers van de NVVE en Stichting De Ein-

der) en voor artsen op het moment dat zij

niet willen of kunnen meewerken aan

euthanasie of hulp bij zelfdoding.

Mijn grootste worsteling tijdens het lezen

van dit boekje was mij een situatie voor

te stellen waarbij ik wel deze informatie

aan mijn patiënten zou willen geven,

maar niet daadwerkelijk mee zou willen

werken aan hulp bij zelfdoding. Volgens

de werkgroep komt dit regelmatig voor,

bijvoorbeeld als iemand de arts niet wil

belasten met zijn verzoek om hulp, of als

de arts niet bereid is, of zich niet gerech-

tigd voelt om hulp bij zelfdoding te

geven.

Het boekje geeft een overzicht van doel-

treffende methoden van zelfdoding. Het

probleem is dat weinig middelen zowel

doeltreffend als humaan zijn. Eenvoudig

is het allemaal niet.

Diverse aspecten van de zelfdoding, bui-

ten de methoden en middelen, komen

aan bod. Ook wordt gewezen op voor-

zorgsmaatregelen om mislukking te voor-

komen, zoals het voorkomen van voortij-

dige ontdekking waardoor toch weer

levensreddende handelingen ingesteld

worden of het onvoldoende ontwennen

van benzodiazepines voorafgaande aan

de zelfdoding.

Omdat er nog niet veel wetenschappelij-

ke kennis over dodelijke middelen be-

staat, roept de werkgroep op ervaringen

te melden. Daarvoor zit een formulier in

het boekje en er is een methode bedacht

om anonimiteit te waarborgen.

Al met al een boekje met waardevolle

informatie voor zowel artsen als andere

hulpverleners. Het is zeer zorgvuldig

geformuleerd zowel wat inhoud, als wat

taalgebruik betreft.
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De titel Diagnostiek van alledaagse klachten

kan suggereren dat het in dit boek over

minder belangrijke ziektebeelden gaat.

Dat is niet zo. De 26 veel voorkomende

klachten die de titel vormen van evenzo-

vele hoofdstukken leiden tot differen-

tieeldiagnostische overwegingen van een

breed spectrum aan ziektes van onschul-

dig tot zeer ernstig.

Naast klachtgeoriënteerde diagnostiek is

‘evidence based’ het tweede sleutelbe-

grip van dit boek. Men gaat niet zover als

bijvoorbeeld in de NHG-Standaarden dat

de relevante literatuur in de noten kort

samengevat wordt, maar de literatuur

wordt wel ruim aangehaald. Tevens wordt

– net zoals in de beknopte versies die in

H&W verschijnen – in de tekst het niveau

van bewijskracht voor sommige aanbeve-

lingen en uitspraken aangegeven. 

Bij klachtgeoriënteerde bespreking van te

volgen diagnostiek baseren auteurs van

specialistische leerboeken zich veelal op

geselecteerd patiëntenmateriaal. In dit

boek dat vooral op huisartsen is gericht,

wordt zoveel mogelijk uitgegaan van

onderzoeksgegevens die ontleend zijn

aan de open populatie en aan de huisart-

senpatiëntenpopulatie. Er is verder veel

aandacht besteed aan het achterhalen

van de waarde van tests die leiden tot

keuzes in het diagnostisch proces. Ook

eenvoudige anamnestische vragen wor-

den hierbij als test beschouwd. Zo vaak

mogelijk worden voorspellende waarden,

sensitiviteit en specificiteit besproken en

wordt de koppeling gelegd naar de

betreffende patiëntenpopulatie. Voorge-

schiedenis en anamnese blijken opnieuw

vaak minstens zo belangrijk als onder-

zoek en aanvullend onderzoek.

Alle 26 hoofdstukken hebben dezelfde

opbouw. Deze opbouw is goed gekozen

omdat daarmee het proces in de spreek-

kamer min of meer chronologisch ge-

volgd wordt. Met name de uitvoerige

bespreking van de afwegingen, op basis

van beschikbaar evidence, welke diagnos-

tische tests beter wél of niet gedaan moe-

ten worden, kenmerkt dit boek. De kwali-

teit van de hoofdstukken is enigszins wis-

selend – hoe kan het ook anders met

zoveel auteurs en zoveel onderwerpen –

en een enkel hoofdstuk doet ondanks alle

voorzorgen van de redacteuren ronduit

ouderwets en niet-evidence-based aan.

Over de hele linie is het kwalitatief echter

dik in orde.

Een select gezelschap van 35 huisartsen,

gesteund door een ongeveer even groot

aantal specialisten en enkele basisartsen,

heeft als auteurs meegewerkt aan de tot-

standkoming van dit fraaie boek. Het

resultaat mag er zijn: een kwalitatief

hoogstaand leerboek voor diagnostiek bij

een aantal veel voorkomende klachten in

de huisartsenpraktijk. Wij kijken inmid-

dels met spanning uit naar het aangekon-

digde tweede deel. Zeer aanbevolen voor

elke student in het basiscurriculum, huis-

arts-in-opleiding en praktiserende huis-

arts.

E. Walma 
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