
Ann Callebert: ‘Herstel als antwoord op euthanasie’ Uitgeverij Acco, Leuven/ Den Haag, 
2017. ISBN 9789462925502 Zie ook: www.uitgeverijacco.nl  
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En Anne Callebert: ‘Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden’ Uitgeverij Acco, 
Leuven/ Den Haag, (2013) Herziene tweede druk, 2015. ISBN 9789462922990 Zie ook: 
www.uitgeverijacco.nl (Psychiatrie/ Geestelijke gezondheidszorg/ Euthanasie/ 
Levenseinde/  Informatief/ Lotgenoten/ PO) 
 
Ad 1: 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst: ‘Niet elke persoon kiest voor de dood na een afgeronde euthanasieprocedure. 
Hun aantal is klein, maar reëel. Er lijkt sprake te zijn van een tweede levensadem. Ann 
Callebert, psychologe en ervaringsdeskundige, zocht uit hoe dat komt. Ze knoopte 
gesprekken aan met euthanasievragers en sprokkelde in hun verhalen ervaringen die 
aanknopen bij het krachtgerichte hersteldenken. Op een uitzondering na bleek er bij hen 
maar weinig sprake te zijn van een nieuwe start. Wat er aan herstel aanwezig was, 
beperkte zich tot ondergesneeuwde vonken, kleine sprankels van levensenergie, te zwak 
om een waarde op zich te vormen.  
  
Maar als herstel zo karig aanwezig is, kan het dan een meerwaarde zijn om net deze 
mensen samen te brengen in een groep die herstel ademt? Kan een herstelwerkgroep 
voor mensen met een gevorderde of afgesloten euthanasieprocedure, op de drempel naar 
de dood, alsnog levenskwaliteit doen opborrelen? Kan herstel ook op het scherpst van de 
levenspijn nog een wissel zetten? En kan de herstelvisie op zich niet al veel vroeger in het 
parcours van ernstig psychisch lijden de nodige krijtlijnen uitzetten voor een enigszins 
zinvol, levenswaardig bestaan? In de hoop ook dat de ondraaglijkheid van de pijn niet in 
een euthanasieverzoek hoeft uit te monden?’ 
 

Ad 2: 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Acco.be: ‘Sinds de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding 
(Nederland, 2001) en de Wet op euthanasie (België, 2002) kan wie ondraaglijk fysisch of 
psychisch lijdt, kiezen voor een humane dood geïnitieerd door een arts. Niettemin is het 
pas recenter dat binnen de geestelijke gezondheidszorg patiënten de vraag op grond van 
psychisch lijden formuleren. De hulpverlening ziet zich hier dan ook meer en meer 
geconfronteerd met een uitdaging, die heel wat vragen oproept. Tegelijkertijd bestaat er 
nog weinig wetenschappelijk onderzoek op dit gebied.  

Dit boek wil een eerste verkenning bieden op het vlak van hulp bij zelfdoding en 
euthanasie als antwoord op ondraaglijk en uitzichtloos psychisch lijden. Enerzijds 
theoretisch door het beschrijven van het bestaande wettelijke landschap en de 
opduikende problemen, anderzijds door in te zoomen op de praktijk van een psychiater 
die regelmatig met de problematiek wordt geconfronteerd. Een tiental patiënten werd 
bevraagd over de invulling van hun ondraaglijk psychisch lijden, de redenen achter hun 
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euthanasievraag en de reacties van de omgeving en hulpverlening op hun verzoek. Voor 
zover mogelijk vulden naasten en de begeleidende arts het verhaal vanuit hun 
perspectief aan.  

De beperktheid van de steekgroep patiënten en mensen uit hun omgeving laat geen 
algemene conclusies toe, wel het uitzetten van een aantal belangrijke denklijnen en 
uitdagingen voor de geestelijke gezondheidszorg en ruimer gezien de maatschappij.’ 

Inzien: Inhoudsopgave: 
https://www.acco.be/acco/flexpaper/viewer.aspx?doc=ef62a4c2-9304-4da6-ba38-
948b9aa92413  
Proefhoofdstuk: https://www.acco.be/acco/flexpaper/viewer.aspx?doc=55910898-
8002-4323-bcb7-d47591751aed  
 
Over de schrijfster: 
Ann Callebert is Psychologe en ervaringsdeskundige. Zij studeerde in 2011 af als master 
in de klinische psychologie. Daarvoor behaalde zij een master in de Germaanse filologie. 
Ze werkte meerdere jaren als docente Nederlandse taalverwerving aan de Universiteit 
van Keulen. https://www.acco.be/nl-be/items/9789462925502/Herstel-als-antwoord-
op-euthanasie- : ‘Haar onderzoek naar euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden bracht 
haar in contact met het HEE-team in Utrecht, een groep ervaringsdeskundige docenten 
die werken rond Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid. Zo verdiepte ze 
zich in de herstelvisie, die streeft naar een zo groot mogelijke levenskwaliteit, ondanks 
de beperkingen van een psychische kwetsbaarheid.’  Zie ook: 
https://www.linkedin.com/in/ann-callebert-077050b/  
 
Recensies/Extra: 
Ad 1:  
Prof. Dr. Dirk De wachter : ‘ Het belang van dit boek kan niet onderschat worden ( 
covertekst boek) 
https://www.weliswaar.be/geen-euthanasie-maar-herstel  
http://www.knack.be/nieuws/belgie/alsnog-op-zoek-kunnen-gaan-naar-leven-
veronderstelt-in-eerste-instantie-het-gesprek-over-de-dood/article-opinion-
889281.html?utm_source=Newsletter-
17/08/2017&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter-
RNBAVUKN&&M_BT=13617193069351  
 
Ad 2: ‘ (…) de nuchtere analyses worden afgewisseld met interviews van patiënten, 
hulpverleners en familieleden over hun persoonlijke beleving. Het maakt het boek 
herkenbaar en levend.’ Prof. Dr. Dirk De wachter in Tijdschrift voor palliatieve zorg, 
2012 
 
   ‘Zowel patiënten en hun naasten als de begeleidende arts komen aan het woord. Op die 
manier biedt dit boek een leerrijke eerste verkenning rond deze thematiek’ In Health 
forum, 2013 
Redactie Vlabin-VBC:  ‘(…) Daarom schreef ze dit proefschrift. In het eerste deel worden 
begrippen inzake euthanasie en de Belgische en Nederlandse wetgeving uitgelegd. 
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Vervolgens wordt het ondraaglijk psychisch lijden besproken: wat is psychisch lijden, 
waar ligt het verschil tussen euthanasie en zelfdoding, welke problemen duiken er op bij 
de toepassing van de euthanasiewetgeving? In het derde hoofdstuk worden voorzichtig 
antwoorden geformuleerd. Tenslotte legt de auteur de nadruk op de nood aan 
intensievere begeleiding van de patiënt, omgeving en hulpverlener. Het boek wil vooral 
een verkenning zijn van het thema. Daar is de auteur zeker in geslaagd. Helder 
gestructureerd en duidelijk beschreven lezen we aangrijpende patiënteninterviews die de 
theorie aan de praktijk toetsen. (…)’ 
 
 
 


