
Recensent: Marja Schouten 
 
Carine de Vries en Jeanette Croonen: ‘De strijd voorbij’. Euthanasie in de 
psychiatrie. Uitgeverij Libra & Libris, Veghel 2010. ISBN 9789074020152 
(Zelfdoding/Euthanasie/Psychiatrie/PO/1) Zie ook: 
www.euthanasieindepsychiatrie.nl/ en www.libraenlibris.nl/ 
 
Soort boek/stijl/aandoening : In dit boek willen de schrijfsters de 
problematiek rond euthanasie in de psychiatrie bespreekbaar maken. Zij doen dit 
door hun eigen verhaal te vertellen, maar ook door ervaringen van anderen te 
delen. Ze roepen hulpverleners op om meer aandacht te hebben voor ondraaglijk 
en uitzichtloos lijden en houden een pleidooi voor keuzemogelijkheden voor een 
humaan sterven. De schrijfsters doen ook een oproep tot psychiaters om meer oog 
te hebben voor deze problematiek. Een ontroerend verhaal dat tot nadenken stemt. 
 
Over de auteurs: Carine de Vries en Jeanette Croonen verloren allebei een kind 
door zelfdoding na vergeefse verzoeken om euthanasie. Ze vertellen hun verhaal 
uit eerbetoon aan hun overleden kinderen en willen hiermee steun bieden aan 
moeders die dezelfde problematiek kennen. 
 
Extra:Website www.euthanasieindepsychiatrie.nl. Patiënten en nabestaanden 
kunnen hier hun verhalen kwijt. 
 
Korte beschrijving: Eerst vertellen de schrijfsters over hun eigen ervaringen 
die erg veel indruk maken. Hun beide kinderen waren patiënten binnen de 
psychiatrie en zagen, moegestreden na een langdurige periode van steeds opnieuw 
proberen geen andere oplossing meer voor hun problemen dan de dood. Zij 
wilden graag hulp bij zelfdoding om zo op een humane waardige manier uit het 
leven te kunnen gaan. Liefst omringd door geliefden. 
Daarna volgt een bundeling van verhalen die binnenkwamen op hun website. Een 
apart hoofdstuk wordt gewijd aan noodkreten uit de psychiatrie, aangevuld met 
oproepen vanuit de hulpverlening zelf. Voorts een selectie van hulpvragen, de 
nasleep die volgt na de zelfdoding. Ook komt een psychiater aan het woord, een 
geneesheer-directeur van een GGZ instelling, een treinmachinist en een 
brandweerman. Tenslotte bevat het boek belangrijke informatie over 
wilsverklaringen, instanties en de euthanasiewet. 
 
Wat viel op: Natuurlijk gaat het hier om de vragen die opgeroepen worden rondom 
hulp bij zelfdoding, wanneer wel en wanneer niet, en wie dat dan moet doen, om 
grenzen en of ze juist gesteld zijn, als het om uitzichtloos geestelijk lijden gaat. Het is 
moedig om deze vragen zo te bespreken en te laten zien dat geestelijk lijden werkelijk 
te zwaar kan zijn. De schrijfsters willen aandacht vragen van psychiaters en andere 
hulpverleners voor de problematiek van het zelfgewilde levenseinde. Een ommezwaai 
realiseren in het denken van hulpverleners wanneer zij ook machteloos staan ten 
aanzien van de problematiek van een patiënt. In gesprek gaan over de achtergronden 
van een doodswens en indien voldaan is aan voorwaarden helpen bij euthanasie. 
En die voorwaarden zijn: 
http://www.euthanasieindepsychiatrie.nl/index.php?option=com_content&view=art 
icle&id=3&Itemid=7 
Het lijden is ondraaglijk en uitzichtloos . Alles om dit te verzachten is geprobeerd. 
De lengte van het lijden: er moet een historie zijn, er is geen sprake van een 



momentopname. 
De historie van de patiënt en de gesprekken rondom euthanasie moeten goed 
gedocumenteerd zijn en inzichtelijk voor onafhankelijke derden. Er moet grondig 
onderzocht zijn, welke gedachten aan deze wens ten grondslag liggen De doodswens 
moet door de patiënt autonoom, bij zinnen en in het volle van zijn verstandelijke 
vermogens genomen zijn. De wens voor euthanasie is herhaaldelijk geuit en met 
betrokkenen besproken. Die discussie aanzwengelen in zo’n boek is de schrijfsters 
goed gelukt zeker ook omdat (eigen) ervaringen goed illustreren waar het om gaat. 
Dat ze deze vragen op deze manier in de publiciteit brengen is een grote verdienste 
van het boek. Ondanks de zwaarte van het onderwerp weten de schrijfsters een 
glasheldere stijl te bewaren. Verder is het boek: dapper, deskundig, overzichtelijk en 
liefdevol. Een aanrader. 
 
Citaten: ‘Een moeder die het haar kind gunt niet meer te hoeven leven: het zal voor 
de meeste mensen onbegrijpelijk klinken. Soms kan het lijden van een kind zo groot 
zijn, dat een moeder uiteindelijk besluit haar kind los te laten. Dat vergt een enorme 
hoeveelheid moed.’ (Pagina 8). 
‘De hulpverlening, de psychiatrie, de artsen hadden zoveel moeite met onze vraag, 
dat zij weigerden te helpen. Dus vroegen onze kinderen het aan ons. “Mama, kun 
jij niet helpen?” Voor een moeder is deze vraag eigenlijk een brug te ver, maar het 
had weinig gescheeld.’ (Jeannette en Carine, pagina 11) 
‘Als ik zou sterven 
Wil je dan bij me zijn 
Zodat ik niet alleen ben 
Zoals ik nu ben’ 
(Pagina 29) 
‘Het is alsof ik in een boterhamzakje zit. Ik zit daar maar, en ik kom niet door het 
plastic heen. Ik zie de wereld wel, maar voel ‘m niet. Ik wil eruit, schreeuw om er 
uit te kunnen, want alles doet zo verschrikkelijk veel pijn in het zakje. In je eentje 
in een boterhamzakje vol pijn.’ (Pagina 44) 
‘Sommige cliënten zetten hun wens tot euthanasie door, anderen zien na 
gesprekken af van deze wens. Maar in alle gevallen waar het verzoek van de cliënt 
serieus werd genomen en gesprekken werden aangeboden, ontstond rust en 
bezinning.’ 
 
Recensies: ‘Verplichte literatuur voor psychiaters en alle andere hulpverleners 
die met psychiatrische patiënten met een doodswens te maken hebben.’ Petra de 
Jong, directeur NVVE. 
‘Twee moeders woonden en leefden vlak bij elkaar en deelden dezelfde 
problematiek. Uiteindelijk is de zoon van Carine rechtop voor een trein gaan staan, 
Monique, dochter van Jeannette stikte door een plastic zak om haar hoofd, die ze 
zelf had vastgebonden met een riem. Wat een afschuwelijk en eenzaam einde van 
een lijdensweg. Wat moet er in die eenzame momenten door hen heen zijn 
gegaan?’ (Boek.nl ism Boektrust.nl) 
 
Uitzending Pauw &Witteman, 15 januari 2010 
Te gast waren de schrijfsters samen met Jan Swinkels, psychiater. Centraal punt 
in de discussie:Wanneer kan/mag een arts aan de doodswens voldoen? Wanneer 
is sprake van ondraaglijk en uitzichtloos lijden? Van een terminale kankerpatiënt 
kun je op een goed moment constateren dat hij is uitbehandeld. Dat ligt bij een 
psychiatrische patiënt met een doodswens gecompliceerder, zegt de psychiater. 



Klinkt redelijk. 
Repliek Jeannette (niet letterlijk): ‘Mijn dochter belde mij, mam ik sta nu op de 
rails, de trein komt er zo aan. Blijf je bij me tot ik dood ben?’ ‘Kind moet ik dan 
horen hoe je door de trein wordt verbrijzeld? Dat kan ik niet.’ 
Hartverscheurend. 


