
Recensie: Peter Vermeulen 

Hans Smit / Henri van Gelder: ‘Wils verklaring. De alzheimerepidemie en het recht op 
zelfbeschikking.’  Uitgeverij aquaZZ, Arnhem, 2012. ISBN: 9789490535940 
(Dementie/Alzheimer/Euthanasie/PO/1) Zie ook www.wils-verklaring.nl en www.aquazz.com   
 
Soort boek/ziekte/stijl: Het verhaal van Wil van Gelder-Smits, die ondanks haar 
vergevorderde dementie toch in aanmerking kwam voor euthanasie op basis van haar eerdere 
schriftelijke wilsverklaring. Aantal pgs: 154. 

Over de auteur: Hans Smit is neerlandicus en publicist. Henri van Gelder Smit is in 1972 
getrouwd met Wil Smits en altijd werkzaam in de geur- en smaakstoffenbranche tot hij vanwege 
leukemie wordt afgekeurd. 

Korte beschrijving: Wil van Gelder-Smits heeft al wat langer geheugenklachten en in de loop 
van 2003 krijgen zij en haar man Henri in het Alzheimercentrum van het VUmc te horen dat 
Wil – ze is dan 57 - wel degelijk alzheimer heeft. Naarmate het proces zich bij Wil versterkt 
lopen de spanningen in huize Van Gelder op. Wil raakt het gevoel kwijt nog langer te beschikken 
over haar eigen leven met driftbuien tot gevolg. Na een epileptische aanval in 2009 lijkt het 
ziekteproces zelfs in een versnelling te zijn geraakt. Als de vraag om zorg toeneemt en er in 2010 
een PGB voor professionele hulp wordt verkregen neemt zoon Joris die gedeeltelijk op zich. Na 
het opnieuw maken van een scan in VUmc, spreekt men de verwachting uit dat Wil binnen 
enkele maanden volledig dement zal zijn en niet langer thuis kan worden verzorgd.  
Wil heeft altijd te kennen gegeven in het geval van ernstige dementie niet naar een 
verzorgingstehuis te willen en ook niet langer te willen leven. Het is aan de huisarts om de 
wilsverklaring – in 2005 ingevuld - van Wil na te komen. In eerste instantie wijst hij het verzoek 
af. Met behulp van jurist Coen Verberne, die de gezondheidszorg van binnenuit, gaat Henri gaat 
echter de confrontatie met de huisarts aan. Verberne treedt op als mediator en aanvankelijk 
komen de partijen op één lijn, maar helaas loopt het vast. Op een NVVE-bijeenkomst ontmoet 
Henri huisarts Constance de Vries, die bereid is er in te duiken en contact op te nemen met hun 
eigen huisarts. Dat pakt beter uit en tijdens zijn laatste gesprek met Wil was haar reactie op zijn 
vraag of ze nu echt dood wilde: ‘Doe wat, doe dan wat.’  
Op 15 maart 2011 is Wil overleden. In het nawoord staat de nasleep van dit verhaal beschreven. 
De uitspraak van de toetsingscommissie staat namelijk plots op internet en wordt opgepikt door 
een journalist van de Volkskrant. Wat dat losmaakt is nogal heftig en pijnlijk voor de 
betrokkenen. 
 
Wat viel op: Compact geschreven, indringend verhaal in documentaire stijl, waarin ook alle 
direct betrokkenen in hun eigen, liefdevolle en zeer betrokken woorden vertellen wat hun 
ervaringen zijn geweest. Een verhaal met een voorbeeldfunctie, waaruit de relatieve 
onbekendheid met wetgeving – ook onder artsen - en de nog steeds hoog oplopende emoties 
over dit onderwerp duidelijk wordt. Er blijkt een merkwaardige discrepantie tussen het 
standpunt van de KNMG - een patiënt moet op het moment van uitvoering bevestigend 
antwoord kunnen geven van de arts: weet je wat ik kom doen en wil je dat nog steeds? - en 
artikel 2.2 van de euthanasiewet dat ook waarde hecht aan een eerder opgestelde wilsverklaring 
van de patiënt. Van de les die uit het verhaal van Wil kan worden getrokken, zal de groeiende 
groep (jong)dementerenden hopelijk ooit nog eens profiteren. In dat opzicht moeten bestaande 
regels misschien weer tegen het licht worden gehouden om te zien of ze nog wel van deze tijd 
zijn. Het tumult dat in de pers losbrak was veelzeggend en het moet uitermate grievend voor de 
familie zijn geweest, dat de zorgvuldigheid waarmee dit hele proces was omgeven, plots in 
twijfel wordt getrokken. 
 
Citaten:  
Pg. 28: ‘Niet al het slechte nieuws komt als donderslag bij heldere hemel. Er is ook slecht nieuws 



dat je leven binnensluipt en in een donker hoekje gaat zitten wachten tot het tijd is om in al zijn 
verschrikking tevoorschijn te komen. Je leven staat al op zijn kop, maar je hebt zelf nog geen 
idee.’ 
 
Pg. 82: ‘Als zovele jongere alzheimerpatienten weet Wil naar de buitenwereld goed te verbergen 
dat ze dementerend is. Zelfs haar vriendin Ria, die haar toch minstens eenmaal per week ziet, 
betrapt zich erop dat ze het in het begin niet heeft willen zien.’ 

Pg. 115: ‘Ook kan Verberne zich de argumenten van de huisarts goed voorstelen. Maar als jurist 
vindt hij dat de huisarts de euthanasie gewoon kan uitvoeren, omdat in de euthanasiewet 
duidelijk omschreven staat dat een schriftelijke wilsverklaring in de plaats kan komen van een 
mondeling verzoek, als je dat zelf niet meer kunt uiten.’ 

Recensies:  
Soulwoman.org: ‘Door het lezen van ‘Wils verklaring’ ga je je ook afvragen hoe je zelf zou 
reageren en handelen als je de diagnose Alzheimer krijgt. Wil je in een tehuis verzorgd worden 
tot het bittere einde? Of kies je ook voor hulp bij zelfdoding?’ 

 


