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Lidmaatsc hap giften

“You saw
me bef ore
I was bo rn.”
Psalm 139:16

Lid worden
Meld u aan via onze website of telefonisch.
De contributie bedraagt € 17,50 per jaar
(gezinsleden betalen € 12,50 per jaar).
Jongeren tot 25 jaar kunnen voor € 12,50 per jaar
lid worden van Way of Life. Uw lidmaatschap
kan elk gewenst moment ingaan en wordt
automatisch verlengd.
Adreswijziging of opzeggen
Geef uw adreswijziging of opzegging
bij voorkeur door via onze website
www.npvzorg.nl/lidmaatschap of
mail naar ledenadministratie@npvzorg.nl.
Opzeggen schriftelijk voor 5 november.
Giften
Uw financiële steun is welkom op
rekeningnummer NL11 INGB 0004 7118 88
t.n.v. ‘NPV’. Vermeld uw naam, adres en
de opmerking ‘gift’.
ANBI
De NPV is aangemerkt als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Uw contributie
en eventuele giften aan de NPV zijn mogelijk
aftrekbaar van de belasting.
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startpunt
Ook dit jaar staat het eerste nummer van
ZORG in het teken van het begin van het leven.
Een mooi thema aan het begin van een nieuw jaar,
maar ook alle reden om aandacht te schenken aan
beginnend leven.
Het beginnende leven wordt steeds meer omgeven door tests
en keuzes. Dit jaar zal de NIPT (niet-invasieve prenatale test),
waarmee ondermeer het downsyndroom wordt opgespoord,
aan alle zwangere vrouwen worden aangeboden. Als
NPV hebben we verschillende keren onze zorgen over dit
voornemen geuit naar de politiek. Misschien herinnert u zich
de actie #Andersnietminder. We hebben toen duizenden
handtekeningen aangeboden aan de Tweede Kamer om te
waarschuwen voor de negatieve beeldvorming en werking
die uitgaan van de NIPT richting mensen met het syndroom
van Down. Ook in brieven naar minister en Tweede Kamer
heeft de NPV zich uitgesproken. Helaas vindt een meerderheid
keuzevrijheid voor zwangere vrouwen om te ‘kiezen voor een
kind met Down’ of niet, belangrijker dan bescherming van het
ongeboren leven.
In deze ZORG leest u meer over actuele ontwikkelingen.
Maar dit blad heet niet voor niets ZORG. We hebben ook veel
aandacht voor mensen die zich inzetten voor de zorg voor het
leven, zoals directeur Wilma Stoelinga van het Kinderhospice
Binnenveld, onze Thuishulp-vrijwilligers en natuurlijk ook ouders
die zorgen voor hun (ongeboren) kinderen. En u leest meer over
e-learning. Met deze online module die we hebben ontwikkeld,
kunnen zwangere vrouwen zich goed voorbereiden op de
20 wekenecho.
Wilt u bidden voor:
	Ouders die een kind met een beperking
hebben of verwachten
	Voldoende mensen en vrijwilligers die deze
ouders kunnen ondersteunen in de zorg voor het gezin
Verloskundigen en gynaecologen die zwangere 			
vrouwen begeleiden tijdens de zwangerschap
De kinderen in het Kinderhospice Binnenveld
Jonge gezinnen waarvan de moeder (of vader) ziek is
Onze politici, dat zij het kwetsbare leven blijvend
willen beschermen

Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink

Hoe blijft
het leven een
geschenk?
De NPV-lezing komt er
weer aan. Moraaltheoloog dr.
L.J.M. Hendriks, rector van de
ambtsopleiding Rolduc, zal
spreken over het thema ‘Hoe
blijft het leven een geschenk?’
Juist op de heel kwetsbare
momenten blijkt dat de waarde
van het menselijk leven ernstig
onder druk staat. Als christenen
belijden wij dat God, die ieder
mens schept en liefheeft, de
Heer is van het leven. Wat
betekent dat voor onze visie
op de beschermwaardigheid
van het leven? Het is van groot
belang dat we het menselijk
leven vooral aan het begin op
waarde schatten. Bij kunstmatige
voortplantingstechnieken of
natuurlijke geboorteregeling
spelen deze overwegingen
een belangrijke rol.
Wie: NPV-leden en
belangstellenden
Wat: NPV-lezing 2017
Wanneer: Dinsdag 16 mei 2017
Waar: AC Meeting Center De Meern,
Meerndijk 59, 3454 HP DE MEERN
(NB: andere naam, niet meer
Autogrill)
Aanvang: 20.30, inloop met
koffie/thee vanaf 20.00 uur
Aanmelden:
www.npvzorg.nl/agenda/npv-lezing
Voorafgaand aan de NPVlezing vindt de Algemene
Ledenvergadering plaats.
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Interview

Gesprek met directeur Kinderhospice Binnenveld

‘Ook ernstig zieke
kinderen mogen er zijn’
Een veel te vroeg geboren baby, een kind met een ernstige
spierziekte of een meervoudige handicap – de patiëntjes in
Kinderhospice Binnenveld in Barneveld hebben met elkaar gemeen
dat hun levensverwachting beperkt is. Maar ook dat zij liefdevol worden
opgevangen in een kleinschalige voorziening die lijkt op thuis. Directeur
Wilma Stoelinga over de waarde van deze extra kwetsbare jonge levens.

De combinatie ‘hospice’ en ‘kind’ horen gevoelsmatig niet bij
elkaar. Wilma krijgt dan ook regelmatig de vraag of dat niet
zwaar is, leidinggeven aan een Kinderhospice. ‘Dan glimlach
ik een beetje’, zegt ze vanuit haar kantoor, met uitzicht op
een natuurgebied dat deze fraaie winterdag baadt in het licht
van de middagzon. ‘Ik doe dit werk nu bijna 15 jaar en heb al
heel wat kinderen zien komen en gaan. Natuurlijk is er veel
verdriet. Maar onze doelstelling is: Kijken wat we nog wél
kunnen om kinderen een zo goed mogelijke tijd te geven.
Een verschil met een hospice voor volwassenen is dat het
dáár veelal gaat om patiënten in de laatste levensfase. Bij
ons, in de zorg voor de kinderen, is dat anders. Kinderen
zijn bedoeld om te leven. Wij zien dan ook bij ernstig zieke
kinderen dat zij vaak langer leven dan verwacht. Kinderen
kunnen soms nog heel veel. Hoe ziek kinderen ook zijn, ze
blijven zich ontwikkelen. Dát willen we, naast de medische
zorg, graag ondersteunen.’

Geluiden als ‘deze kinderen hoeven
toch niet meer geboren te worden’ gaan
natuurlijk ook het Kinderhospice niet voorbij…
‘Een groot aantal van de ouders hier heeft er bewust voor
gekozen hun kind geboren te laten worden. Ik weet ook dat
er ouders zijn die te horen krijgen: Was dat nou nodig? Ik
denk weleens dat we met onze zorg een bijdrage leveren
aan de ‘emancipatie’ van ouders met een ernstig ziek kind.
Met onze zorg voor de kinderen laten we hun ouders ook
weten dat zij er mogen zijn. Ouders laten met hun enorme
inzet zien dat het leven, ook van ernstig zieke kinderen, de
moeite waard is. Deze ouders zijn hele normale mensen.
Mensen zoals jij en ik.’

4

Komt het voor dat de wensen
van de ouders botsen met wat
volgens jullie als huis het beste
is voor het kind?
‘Zelden. Een enkele keer zijn er
ingewikkelde situaties. Maar ook dan
blijven we met ouders in gesprek en
volgen we hun lijn. Bijvoorbeeld als
ouders hun kind niet los kunnen laten…
en wie kan dat wel? Ouders willen dan
bijvoorbeeld dat wij toch doorgaan met
handelen. Wij vragen ons dan soms wel
af of we daardoor het lijden niet rekken.
Maar ja, als een kind je dan na een paar
dagen weer lachend aankijkt, vraag je je
toch opnieuw af wat het beste was. De
zorg voor het kind is ook echt zorg om
de ouders en het gezin.’

Er wordt ongetwijfeld
verschillend gedacht over
het dilemma ‘wel of niet
behandelen’…
‘Je hoort inderdaad weleens de vraag:
Moet dit allemaal nog? Ik herinner me
een jongetje met zware epilepsieaanvallen. Misschien was langer leven
voor hem ook wel langer lijden. Het ventje
heeft nog een half jaar geleefd, en zijn
ouders hebben ook nog een half jaar
genoten van hun kind! Dat is zo’n situatie
waarbij wij de hand op de mond leggen.’

Anneke Verhoeven

Wilma Stoelinga

Hoe kun je ernstig zieke kinderen
met een beperkte levensverwachting
toch zien als waardevol?
‘Dat is een lastige vraag. Onlangs hadden we
een jongetje dat hier kwam om te overlijden. De
verwachting was dat dit binnen een paar dagen
zou gebeuren. Maar hij bleef leven. Dat is dan
heel dubbel: ouders zijn blij dat hun kind nog leeft,
reageert op stemmen, op knuffelen etc. Zij gaan
dan toch hopen dat er ‘nog iets kan’. Logisch, als hij
toch nog sterker wordt, en nog wél geopereerd kan
worden... Het hechtingsproces gaat intussen door.
Dat is mooi en tegelijkertijd ingewikkeld. Dat maken
we hier nogal eens mee. Het levert wel op dat er
meer genoten wordt van de mooie momenten
die er wél zijn.’

Als een kind overlijdt,
geeft dat bij alle verdriet
misschien ook iets van opluchting?
Wilma denkt even na. ‘Als professional zeg je soms:
gelukkig dat dit lijden voorbij is. Dat dit kind naar
Huis is. Voor ouders en broertjes en zusjes begint
er dan weer een andere zoektocht. Voor ons als
medewerkers brengt deze zorg met zich mee dat
we heel dicht bij ‘het leven’ mogen staan. Leven dat
de moeite waard is en waar wij gewoon even aan
bij mogen dragen. Hoe bijzonder is dat…?!’

Kinderarts gezocht!

Kinderhospice Binnenveld wil de kennis
en ervaring van het team systematisch vastleggen en gebruiken voor verdere ontwikkeling
van de kinderpalliatieve zorg. Het Kinderhospice
zou daarin graag samenwerken met een kinderarts.
Mocht u zo iemand zijn of kennen dan gaat men
graag in gesprek. Voor nadere informatie:
directeur Wilma Stoelinga, email:
wstoelinga@kinderhospicebinnenveld.nl
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Achtergrond

Elise van Hoek

Elke
abortus
is er één
te veel
Abortus lijkt bezig met een terugkeer naar de
publieke ruimte. Zo was er media-aandacht voor
een onderzoek van TNS NIPO naar opvattingen
over abortus, de belofte van minister Schippers
om de Wet afbreking zwangerschap na 11 (!) jaar
te evalueren, de Week van het leven met ruim 70
radiospotjes, ons Manifest en het veelbesproken
NPV-filmpje op social media. Volkskrant en NRC
checkten de stelling ‘dat 1 op 7 zwangerschappen
wordt afgebroken’. De Telegraaf bracht enkele
evaringsverhalen en zelfs het condoommerk
Durex besteedde in een commercial aandacht
aan abortus.
Wat weten we eigenlijk van vrouwen die
een abortus ondergaan? Het zijn niet in de
eerste plaats slachtoffers van verkrachting of
tienermeisjes die voor abortus kiezen, maar
vrouwen die ‘geen geld’ of ‘voltooid gezin’ als
reden geven. Een derde van de vrouwen die
voor abortus kiezen, doet dat vaker dan één
keer. En de helft van de vrouwen die kiezen voor
abortus, is al moeder of zorgt al voor kinderen.
Abortus is geen recht. Integendeel, het is in
beginsel zelfs strafbaar. Het zou alleen mogen
gebeuren in een noodsituatie. De nood van een
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‘Hoeveel
zwangerschappen
eindigen in
abortus?’ We
vroegen dit aan
mensen op straat.
Iedereen reageerde
verbaasd. ‘1 op 7?
Zoveel?!’ Velen
zien abortus als
een ‘recht’ en
omdat een arts
het uitvoert is het
‘zorg’. Maar abortus
is geen recht en van
een abortus is nog
nooit iemand beter

geworden.

vrouw zou zorgvuldig moeten worden afgewogen
tegen de bescherming van het ongeboren leven.
In de praktijk beslist de vrouw over haar eigen
noodsituatie. Zij stelt haar eigen diagnose. Uniek,
dit gebeurt verder nergens in de gezondheidszorg.
Dwang of druk?
Publiciteit rond abortus roept ook reacties op.
‘Je maakt het stigma groter’, ‘zo voelen vrouwen
zich nóg schuldiger’, ‘jullie werken mee aan het
vergroten van een taboe’. Verwijten liggen voor
het oprapen. Maar wie dat zegt, geeft daarmee
tegelijk toe dat abortus geen recht is dat vrouwen
sterker en vrijer maakt, maar dat het beter onder
de radar kan blijven. Veel vrouwen kampen
met gevoelens van schaamte en schuld na
een abortus. Een van de redenen waarom het
zo moeilijk is om onderzoek te doen naar de
gevolgen van abortus, is dat veel vrouwen
afhaken tijdens het onderzoek. Toch is het
belangrijk dat we weten wat de gevolgen
van een abortus zijn. Niet alleen voor de psyche
van een vrouw, maar ook voor haar lichaam.
Zo verhoogt een curettage de kans op vroeggeboorte bij een volgende zwangerschap.
Curettage gebeurt bij ruim tweederde van
de abortussen.

Meer weten?
Kijk op www.npvzorg.nl/abortus.
Hier vind je ook ons Manifest
en het filmpje over abortus.

En is een abortus een goed
overwogen, vrije keuze?
Abortusartsen geven zelf
aan dat er eigenlijk nooit
goed onderzoek gedaan is
naar dwang, druk of misbruik.
Aandacht voor abortus mag
nooit verslappen. Zeker in
een tijd waarin gewenste
zwangerschappen zomaar
ongewenst kunnen worden.
We zien dat bij prenataal
onderzoek. Alle vrouwen
krijgen een 20 wekenecho
aangeboden en mogen
straks de NIPT doen. De 13
wekenecho, misschien zelfs
3-dimensionaal, verschijnt al
aan de horizon. Waar zoveel
vrouwen aan onderzoeken
worden blootgesteld, zijn er
die de druk niet kunnen weerstaan en de keuze maken hun
zwangerschap af te breken.
Abortus komt zo het leven
binnen van vrouwen die
dachten daar nooit mee te
maken te krijgen. Laten
we daarom schouder aan
schouder staan. En creatief
zijn om alle zorg, aandacht
en begeleiding te bieden
die voor de moeder en haar
ongeboren kind belangrijk zijn.
Ook publieke aandacht hoort
daarbij. Want iedere vrouw
én ieder kind verdienen beter
dan abortus!

Thuishulp in een gezin
met jonge kinderen

‘Uit Lie fd e je

Jeannette Donken -den Boer

t ijd d e Le n, dat

zo

is
waar devoL!’

Vaak zijn het oude(re) hulpvragers die gebruikmaken
van de NPV-Thuishulp. Maar ook in jonge gezinnen
kan een vrijwilliger het verschil maken. Dat blijkt in
Renswoude, waar een thuishulpvrijwilliger bijspringt
om een zieke moeder te ontlasten en haar twee jonge
kinderen aandacht te geven.
Joanne Adriaans en Dennie van de Bovenkamp, beiden 35, zijn ouders
van Kai (3) en Fem (1). Bij Joanne werd in 2010 borstkanker geconstateerd,
die inmiddels is uitgezaaid. Afgelopen jaar was ze er slecht aan toe, ze
kon bijna niets meer. Familie en vrienden hebben zich enorm ingezet
voor het huishouden en doen dat nog steeds. Maar er was - vreemd
genoeg - geen thuishulp voor jonge gezinnen, dat wil zeggen: wel voor de
patiënt, maar niet voor de kinderen. Joanne: ‘En daar was nu juist zo veel
behoefte aan! Het kost mij veel energie om ze bezig te houden. Gelukkig
was de gemeente zo alert om naar de NPV door te verwijzen - die ik
overigens helemaal nog niet kende - en nu krijg ik die benodigde hulp
absoluut!’
De vrijwilliger wil liever op de achtergrond blijven. Ze is jong en in het
dagelijks leven oncologieverpleegkundige. Via-via werd ze benaderd
met de vraag of ze iets voor dit gezin wilde betekenen. ‘We waren op
vakantie toen ik met dit verzoek werd gebeld en ik heb ja gezegd.’
Eens in de twee weken gaat ze een ochtend naar Joanne, om te
spelen met de kinderen, boodschappen te doen, een wandeling te
maken. ‘En met de moeder te praten, zodat ze haar verhaal kwijt kan.
Omdat ik oncologieverpleegkundige ben, kan ik haar soms ook wat
helpen met medische vragen.’
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Grote klik
‘We hebben alle vier een grote klik
met haar’, vertelt Joanne dankbaar.
‘De kinderen zijn gelukkig makkelijk in
het contact met anderen. In het begin
was het voor hen soms ook lastig; ritme
en regelmaat laten weleens te wensen
over. Nu het beter gaat is de rust weer
wat teruggekeerd.’ Ze heeft ontdekt
dat het niet erg is om hulp te vragen,
‘hoe graag je alles ook zelf wilt doen.
Het scheelt zoveel moeite, frustratie
en energie.’
Het gaat nu redelijk, al blijft de
vermoeidheid. ‘Er moet regelmatig
vocht achter de longen worden
weggehaald en rond een scan is
het altijd weer spannend. Het is een
wonder dat ik er nog ben. Ik zou graag
een bijdrage willen leveren aan de
maatschappij, maar ik kan helaas niet
meer werken. Daardoor heb ik weleens
het gevoel dat ik er niet meer bij hoor.
Ik probeer de positieve dingen te zien
maar je begrijpt dat het me weleens
bezighoudt: hoe moet het straks met
mijn lieve kinderen? Dat stemt me
soms verdrietig.’

Buddyzorg

Vrijwilligers kunnen veel betekenen
voor mensen die ongeneeslijk
ziek zijn. In de laatste levensfase,
maar ook daarvoor al. Bij de NPV
merken we dat vrijwilligers vaak pas
worden ingezet als de hulpvrager
al heel erg ziek is en het voor de
familie te zwaar wordt. Maar ook
in de maanden daarvoor kan een
vrijwilliger veel toevoegen. Daarom
is de NPV in 2016 gestart met
‘buddyzorg’, waarbij iemand die
ongeneeslijk ziek is een buddy krijgt
toegewezen die langere tijd met
de hulpvrager optrekt. Het concept
is ontwikkeld door Hospice Kuria
in Amsterdam. Wij mochten het
overnemen en toepassen voor onze
afdelingen. De eerste proef in Zeist
is zo goed verlopen, dat we in 2017
deze zorg op meer plekken willen
gaan bieden.

Waardevol
‘Ik heb bewondering voor de manier waarop Dennie en
Joanne hiermee omgaan’, aldus de vrijwilliger. ‘Ze blijven
vooruitkijken en staan positief in het leven, dat is mooi om
te zien.’ Vanuit haar geloof voelt ze een roeping om er
te zijn voor anderen. ‘Uit liefde je tijd delen, dat is zo
waardevol! Ik vind het mooi om Gods liefde te mogen
uitstralen.’

Joanne en Dennie met Kai en Fem

Ali van Dijk

teun

ingrijpende
keuzes

Rik Visser wordt geboren na een probleemloze zwangerschap. Maar al vrij snel
na de geboorte ontstaan er problemen en een verwijzing naar de kinderarts
volgt. Na verschillende onderzoeken blijkt Rik een ernstige spierziekte te
hebben. Zijn leven en dat van zijn ouders verandert ingrijpend. Er komen veel
moeilijke momenten waarop beslissingen genomen moeten worden. Peter en
Martine ontdekken hoe belangrijk het is om op tijd na te denken en te kunnen
praten met de artsen over keuzes waarvoor ze kunnen komen te staan.
Ineens bestaat hun leven uit zorg en spanning om dit kwetsbare kind en wordt
het bepaald door ziekenhuisbezoeken, onderzoeken, vele gesprekken met artsen,
verpleegkundigen, fysiotherapeuten en zoveel hulpverleners meer. Een vooraf onbekende
wereld gaat open, wat soms voelt als spoorzoeken in een oerwoud. En bij elke hulpverlener opnieuw het aftasten: heb ik vertrouwen in deze hulpverlener, heeft hij het
beste voor met ons kind?

De 20 wekenecho: vanzelfsprekend?
De NPV helpt bij het maken van een keuze

Sinds 2007 krijgen alle zwangere vrouwen bij 20 weken een echo aangeboden. Deze echo is niet verplicht,
maar in de praktijk zien we dat het voor veel vrouwen vrijwel vanzelfsprekend is om eraan mee te doen. De
echo is screenend van aard en daarmee bedoeld om in een vroeg stadium afwijkingen bij het kindje op te
sporen. Bij 20 weken is het kindje optimaal in beeld te brengen. Tot 24 weken is een abortus toegestaan en
deze echo is duidelijk bedoeld om deze keuze tot zwangerschapsafbreking ‘op tijd’ te kunnen maken. Dit maakt
deelname aan de 20 wekenecho allerminst vanzelfsprekend. Tegelijkertijd kunnen er andere overwegingen
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In de loop van de maanden volgen er veel gesprekken.
Gesprekken die nodig zijn vanwege zijn gestage achteruitgang.
Het wordt helder dat de levensverwachting van Rik niet lang
meer is. Inmiddels is Rik anderhalf jaar oud. Opnieuw ligt hij
in het ziekenhuis, in verband met een ernstige longontsteking.
Geprobeerd wordt om hem met behulp van beademing door
deze moeilijke fase heen te helpen, maar steeds meer lijkt het
erop dat dit niet gaat lukken. Er staat een gesprek gepland
met de artsen en Peter en Martine voelen wel aan dat dit een
beslissend gesprek zal worden. Nu het om zulke ingrijpende
beslissingen gaat, willen de ouders zich goed voorbereiden
en neemt Peter contact op met de NPV.

ziekte bij Rik weten Peter en Martine
inmiddels dat blijvende beademing in de
situatie van Rik mogelijk geen reële optie
is. Misschien kan zijn leven een hele korte
periode gerekt worden maar de prijs
daarvoor is hoog voor het welbevinden
van Rik. Ook zal het de ontwikkeling van
de ziekte zelf niet beïnvloeden en dan
ontstaan er moeilijke vragen: wanneer
is beademing leven in stand houden en
wanneer gaat het om het rekken van
een stervensproces?

Respect en zorgvuldigheid

Geen twijfels

Tijdens het telefoongesprek, de dag voorafgaande aan het
onderhoud in het ziekenhuis, bespreken we de situatie van
nu, maar kijken we ook naar wat eraan vooraf is gegaan.
Het beeld ontstaat dat Rik bij elke crisissituatie steeds meer
moeite krijgt om hieruit te herstellen. ‘De inzet en betrokkenheid
van de artsen is echt bijzonder. Ze doen wat ze kunnen en
zetten alles in wat ze hebben aan medische mogelijkheden.
We worden ook voortdurend betrokken bij de afwegingen
en ook nu hebben we geen concrete reden om te twijfelen
aan de inzet van de artsen. We ontmoeten elke keer opnieuw
respect en zorgvuldigheid en ze betrekken onze visie bij het
nemen van beslissingen. Maar het blijft zo moeilijk om te
weten waar je goed aan doet’, geeft Peter aan. Omdat er
regelmatig gesprekken zijn geweest blijkt dat hij en Martine
toch goed zijn voorbereid op dit moment. Zij hebben in de
loop van de tijd ontdekt wat voor hen belangrijk is. Zij hebben
daarbij ook gemerkt hoe belangrijk het is om daarin helder te
communiceren naar de artsen. Daarnaast zijn zij voortdurend
goed geïnformeerd door de artsen. Van beide kanten was
en is de communicatie open. Veel informatie hebben ze
in de loop van de tijd gekregen via artsen, andere ouders,
patiëntenverenigingen, enz. Daardoor weten ze ook over
mogelijkheden en onmogelijkheden van blijvende beademing
bij kinderen met spierziekten. Gezien de prognose van de

‘Martine en ik beseffen de realiteit heel
goed. Tegelijkertijd voelt het zo dubbel.
Het einde van het leven van je eigen kind
onder ogen zien druist zo in tegen alles
wat je voor je kind wilt. Alleen daarom
al zouden we alles willen aangrijpen.
Maar we beseffen ook dat dit zo niet
langer door kan gaan.’ Het gesprek
helpt vooral om te ordenen en om nog
een aantal concrete vragen boven tafel
te krijgen die ze morgen willen stellen.
Peter besluit het gesprek: ‘De keuze blijft
ingrijpend, maar het doet me goed om
het hele proces met u door te nemen.
Je wilt achteraf geen twijfels hebben
of je de juiste beslissing hebt genomen.
Eigenlijk heeft de arts hetzelfde gedaan,
maar nu zijn we toch beter voorbereid
op het onvermijdelijke dat gaat komen’.
Dit telefoongesprek doet niet alleen
Peter goed. Het is fijn om te merken dat
er in het ziekenhuis alle tijd en ruimte is
geboden aan Peter en Martine om het
korte kostbare leven van Rik tot het einde
te begeleiden.

een rol spelen die het deelnemen aan de
20 wekenecho stimuleren. Voor wie bewust
wil kiezen voor of juist tegen gebruikmaken
van het aanbod, is er vanaf nu e-learning, een
digitale en interactieve keuzehulp. Aan de hand
van filmpjes, opdrachten en ervaringsverhalen
kun je helder krijgen of je wel of niet mee wilt
doen aan deze standaard aangeboden echo.
Voor deelname aan deze digitale module, zie:
www.npvzorg.nl/20wekenecho.
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Organisator van een filmavond:

‘’Het was ee n waard evolle
avon d, al zeg iK het ze l f.’’

In gespreK over
abortus:

organiseer
een filmavond!
Met enige regelmaat wordt Way of Life benaderd met de
vraag: ‘Hoe krijgen we jongeren betrokken bij medischethische thema’s?’ Een van de activiteiten die je zou kunnen
organiseren, is een filmavond over een actueel onderwerp
zoals abortus. October Baby is een film die hier uitermate
geschikt voor is.

12

Charlotte Ariese

Tips - hoe organiseer je een filmavond?
	Stel een werkgroep samen van mensen met wie je de filmavond organiseert.
	Wie is je doelgroep (JV, studenten)? Hoe ga je hen bereiken?
	Plan een datum en zoek een geschikte locatie voor de filmavond.
	Stel het programma samen.
	Wat zijn de kosten? Kun je werken met sponsors?
	Nodig de mensen uit en zoek publiciteit, bijvoorbeeld via sociale media.
Over de film:
Hannah is in de bloei van haar leven en is uitgekozen om de hoofdrol
te spelen in een toneelstuk. Bij de première krijgt ze een epileptische
aanval en stort ze op het podium in elkaar. Alle medische onderzoeken
wijzen naar één gebeurtenis: haar moeilijke geboorte. Via de arts in het
ziekenhuis komt ze erachter dat ze abortusoverlevende is en haar ouders
niet haar échte ouders zijn. Volledig in de war en boos trekt Hannah erop
uit met Jason, haar beste vriend. Ze gaat op zoek naar haar verborgen
verleden om hoop te vinden voor haar toekomst. Tijdens een bewogen
reis komt Hannah tot de ontdekking hoe waardevol het leven is! De
film kreeg in Amerika, in het bijzonder vanuit de pro-life organisaties,
uitstekende recensies.

Mogelijke gespreksvragen:
	Hoe kijk je tegen de situatie van Hannah aan?
	Welk personage spreekt jou het meeste aan?

In wie herken jij jezelf? Waarom?
	Wat roept de reactie van de biologische
moeder van Hannah bij je op?
	Op welke manier komt de beschermwaardigheid van het leven naar voren in de film?
	Hoe kijken de mensen in jouw omgeving tegen
abortus aan?
	De film stimuleert de kijker om de waarde van
het leven uit te dragen. Hoe geef jij dit vorm?
Welke mogelijkheden zie je nog meer?

Feiten & cijfers over abortus
Het aantal abortussen in Nederland is sinds lange tijd weer gestegen. Vorige maand
publiceerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de jaarreportage van de
Wet afbreking zwangerschap over 2015. Een paar opvallende feiten en cijfers:

	In 2015 werden 30.803 zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd,
442 meer dan in 2014.

	De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen in de leeftijdscategorie
25 tot 30 jaar.

	Meer dan de helft van de vrouwen die een abortus ondergaan, is al moeder.
	Ruim een derde van de vrouwen die hun zwangerschap lieten afbreken,
had al een of meerdere abortussen ondergaan.

Ledenvoordeel

Korting bij Restaurant
Smakelijck in Putten
Of u nu heel bewust op uw voeding wilt letten of
gewoon gezellig uit eten wilt, bij restaurant Smakelijck
in Putten zit u altijd goed. Restaurant Smakelijck
staat voor puur en gezond eten zonder bijvoorbeeld
E-nummers. U krijgt als lid van de NPV een
3-gangenmenu voor € 27,50 in plaats van
€ 32,50 op vertoon van uw contributiebrief (of een
kopie daarvan). Deze actie geldt voor 2 personen.

Korting op overnachting Hof van Putten
Als lid van de NPV krijgt u 20% korting per overnachting
(logies en ontbijt) bij Hotel Hof van Putten. Hiervoor heeft u een
kortingscode nodig, die u via onze website (www.npvzorg.nl)
kunt aanvragen.

Stem op de NPV en bezorg
daarmee de Advieslijn 1 euro!
Jaarlijks houdt Pro Life zorgverzekeringen een actie om aandacht te geven aan christelijke zorg,
waarbij specifieke organisaties worden beloond met een Zorgcheque. Er is maximaal € 10.000,- te
verdelen. Dit jaar is ook de NPV genomineerd, naast Er is Hulp! en het Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut.
Wanneer u naar www.prolife.nl/zorgcheque gaat en uw keuze op de NPV laat vallen, bezorgt u de NPVAdvieslijn daarmee (per stem) 1 euro! De telefonische adviesdienst bestaat uit een spreekuur en een
consultatiepunt en geeft uitleg en keuzeondersteuning vanuit Bijbels perspectief. Voor urgente vragen
rond leven en dood is de NPV uiteraard ook ’s nachts bereikbaar. We willen deze service graag gratis
blijven aanbieden aan iedereen die te maken krijgt met medisch-ethische dilemma’s.

Helpt u de NPV-Advieslijn
gratis hulp te blijven bieden
door het geven van uw stem?
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Meet
& greet

25
april

(inclusief lunch!)
op het NPV-kantoor
Heeft u altijd al eens een bezoekje willen brengen aan de landelijke NPV in Veenendaal? Op dinsdag
25 april bent u van harte welkom om rond 12.30 uur aan te schuiven bij de lunch. Een mooi moment om
kennis te maken met de medewerkers en uw vragen te stellen. Wij zorgen voor een broodje en drinken.
Na de lunch krijgt u tot 13.30 uur een kleine rondleiding door het kantoorgebouw. U kunt zich opgeven voor
dit lunchbezoek via (0318) 54 78 88 of secretariaat@npvzorg.nl. Geeft u daarbij ook aan of u interesse
heeft voor een bepaald onderwerp? Er is ruimte voor maximaal 10 personen, dus wees er snel bij!
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Het leven is een gave
van de Schepper zelf

QUOTE

Dat leven is kostbaar;
van het allerprilste begin
tot aan het einde

‘Ouders laten met
hun enorme inzet
zien dat het leven,
ook van ernstig zieke
kinderen, de moeite
waard is.’

Wilma Stoelinga,
directeur Kinderhospice Binnenveld

