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Embryo-DNA
aanpassen?
Wat zeggen we tegen de dokter als die
ons vraagt: ‘Mogen we bij u genetische
aanpassingen doen om daarmee uw
ernstige spierziekte te genezen?’ Of tegen
de gynaecoloog, die voorstelt om het
DNA van uw kind al in de baarmoeder aan
te passen, zodat uw kind de ziekte die u
heeft nooit zal krijgen? Het zijn vragen die
in de toekomst zomaar op ons af kunnen
komen. Want science fiction, dat is deze
ontwikkeling niet meer nu in China de
eerste genetisch gemanipuleerde baby’s
ter wereld zijn gekomen.
In november 2018 schrikt de wereld op als de Chinese
onderzoeker He Jiankui het nieuws naar buiten brengt dat
de eerste genetisch gemanipuleerde baby’s geboren zijn. De
onderzoeker paste het DNA van de tweeling in de embryofase
aan. Hiermee werden zij resistent tegen hiv-infecties. Jiankui
maakte gebruik van CRISPR-Cas9: een nieuwe knip-en-plaktechniek waarmee je relatief eenvoudig stukjes genoom
kunt verwijderen of aanpassen. Met deze zogenaamde
kiembaanmodificatie wordt het in de toekomst misschien
mogelijk om mensen met bepaalde erfelijke ziekten te genezen
en ziekten te voorkomen.
Betere mensen maken?
Het klinkt allemaal veelbelovend, maar er zijn veel ethische
kanttekeningen bij kiembaanmodificatie te plaatsen.
Want wat is eigenlijk een ernstige ziekte en wat niet?
Wie bepaalt welke aandoeningen ernstig genoeg zijn om
ingrijpen te rechtvaardigen? En hebben we het over het
zelfbeschikkingsrecht van de ouders, van het kind of van
het verdere nageslacht?
Minstens zo relevant is de vraag of we de techniek alleen
gebruiken om mensen ‘beter te maken’, of dat we onvermijdelijk
al snel komen op het terrein van ‘betere mensen maken’? En
ten slotte: blijft de maatschappij mensen met een beperking
nog accepteren zoals ze zijn: kostbaar en waardevol.
Verkwisting van embryo’s
Alsof deze vragen nog niet ingrijpend genoeg zijn, speelt er nóg
een ethische kwestie. Om te onderzoeken of de genetische
modificatietechnieken effectief en veilig zijn, is er onderzoek
nodig met embryo’s. Deze moeten speciaal hiervoor gekweekt
worden. Bovendien worden al die duizenden embryo’s ook
weer vernietigd als het onderzoek ermee heeft plaatsgevonden.
Op dit moment is dat nog verboden in Nederland, maar er is
een enorme lobby aan de gang om dit verbod los te laten.

2

Charlotte Ariese-van Putten

De NPV werkt met onder andere het
prof. dr. G.A. Lindeboominstituut (PLI) en
het Reformatorisch Dagblad (RD) aan
een bezinnings- en visievormingstraject.
Tijdens een bijeenkomst die we
hierover hebben gehouden, is het
uitgangspunt bevestigd dat een embryo
beginnend leven is, en daarmee
volledig beschermwaardig. Dat heeft
consequenties voor de houding
tegenover embryo-onderzoek en het
ingrijpen in DNA. Een embryo mag
namelijk nooit opzettelijk worden
gedood.
Maar zou de visie op het aanpassen
van DNA veranderen als er geen
embryo’s gebruikt hoeven te worden
voor onderzoek, bijvoorbeeld als gebruik
gemaakt kan worden van structuren
die lijken op embryonaal weefsel?
Het doordenken hiervan is nodig om
invloed te kunnen uitoefenen in de
publieke opinie, maar ook om mensen
toe te rusten en handvatten te geven
om op te komen voor de zorg en
beschermwaardigheid van het prille
en kwetsbare leven.
Dit najaar organiseren de NPV, het PLI
en het RD een publieksbijeenkomst over
kiembaanmodificatie.
Kijk op npvzorg.nl/agenda voor
meer informatie. Wilt u meer
informatie over embryo-onderzoek
en kiembaanmodificatie? Kijk dan op
npvzorg.nl/kiembaanmodificatie.

De NPV is betrokken bij de
DNA-dialoog, waarbij
verschillende organisaties
samenwerken om inzicht
te krijgen in de opvattingen
van burgers over ingrijpen
in embryo-DNA. De NPV
vertegenwoordigt binnen het
project het standpunt van
de beschermwaardigheid
van het leven. De start van
deze dialoog vindt plaats op
woensdagavond 9 oktober in
Rotterdam. Wilt u tijdens deze
bijeenkomst uw stem vóór het
leven laten horen?
Aanmelden kan via de
website www.dnadialoog.nl.
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Leef mee met
de Week van
het Leven
Dit jaar vindt van D.V. 11 november tot en met
16 november 2019 alweer de vierde Week van
het Leven plaats. Tijdens deze week werken
verschillende organisaties, waaronder
de NPV, samen rond maar één doel:
bewustwording creëren in Nederland voor
het ongeboren leven en de achterliggende
nood van vrouwen die abortus overwegen.
De Week van het Leven blijft hard nodig. Nog steeds vinden
er ieder jaar opnieuw ongeveer 30.000 abortussen plaats
in Nederland. Achter deze cijfers gaat vaak een moeilijke
werkelijkheid schuil.
Bij veel vrouwen vindt een abortus plaats onder druk of
onder dwang van de partner of de familie. Anderen zien
door financiële problemen of door een instabiele relatie
geen andere uitweg dan abortus.
En laten we ook het ongeboren kindje niet vergeten.
Elk leven verdient immers bescherming. Bij iedere
zwangerschap groeit er een uniek persoon. Als een kindje
vijf weken is, klopt het hartje al. Abortus maakt hier een
einde aan.
Dit jaar willen we een flyer deur-aan-deur verspreiden,
waarin we aandacht vragen voor de grote nood van
vrouwen die abortus overwegen en de bescherming die
een kind verdient. Voor het drukken en verspreiden daarvan
is veel geld nodig.
Mogen we u - naast gebed of de ogen van
Nederland geopend mogen worden - vragen
om een gift over te maken via weekvanhetleven.nl
of NL07 RABO 0382 2947 77 t.n.v. Stichting Platform
Zorg voor Leven?
Namens de allerkleinsten: hartelijk bedankt!

Diederik van Dijk, directeur

Benieuwd naar de flyer?
Zie www.weekvanhetleven.nl of
bekijk het prikbord op pagina 18.

september 2019
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Interview

Arjan Verwoert

Dr. C. Goedhart:

‘Denk na over het
levenseinde, voordat
het uw uur is’
Als specialist ouderengeneeskunde maakt dr. C.
Goedhart het nog te vaak mee: mensen die niet
(willen) nadenken over de zorg die zij rond hun
levenseinde willen ontvangen. Daardoor moeten
er als het einde nadert moeilijke keuzes gemaakt
worden, waar je juist dán niet over na wilt of kunt
denken. ‘Ik zou mensen op het hart willen drukken:
denk na over het levenseinde. Verzamel tijdig
informatie, bijvoorbeeld met de NPV-keuzehulp
Tijdig nadenken over het levenseinde. ’

‘Er is sprake van palliatieve zorgverlening,’ vertelt
Goedhart, ‘wanneer genezing van een aandoening niet
meer mogelijk is en patiënten na kortere of langere tijd
hieraan zullen overlijden. Waar de arts vroeger de keuze
maakte uit de verschillende behandelopties en de patiënt
hierop volledig vertrouwde, is er tegenwoordig ook veel
aandacht voor de wensen en de behoeften van de patiënt
binnen het proces van besluitvorming. Dat wordt ook wel
gedeelde besluitvorming genoemd. Zo kan ik het medisch
aanvaardbaar vinden om een man van 75 jaar met
longkanker nog met chemotherapie te behandelen. Aan
de andere kant kan de patiënt de mogelijke bijwerkingen
als zo heftig duiden dat hij afziet van deze behandeling.
Het wegen van de verschillende perspectieven zorgt
voor een genuanceerde benadering in mijn vakgebied.
Als arts heb ik daar volledig begrip voor. Wel vind ik dat
de beslissing om af te zien van een potentieel passende
behandeling, pas kan worden genomen na meerdere
gesprekken.’
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Schadelijk
‘Het voorbeeld van deze man laat
zien dat een positieve prognose niet
altijd leidt tot de keuze voor een
behandeling,’ vervolgt de in palliatieve
zorg gespecialiseerde arts. ‘Aan de
andere kant maak ik ook situaties mee
waarin medisch handelen ineffectief, of
zelfs schadelijk is. Achter de wens om
maar door te gaan met behandelingen
kan soms een andere hulpvraag
schuilgaan, zoals: “Wie zorgt er straks
voor mijn demente vrouw?” Of: “Ik kan
mijn gezin met opgroeiende kinderen
toch niet achterlaten?” Het doorgaan
met behandelen kan dan voor de patiënt
het gevoel geven dat zij er menselijk
gesproken alles aan gedaan hebben.
Soms kan beperkt doorbehandelen goed
zijn voor het aanpassingsproces naar de
nieuwe situatie voor patiënt en familie.’

‘Als christelijke arts ben ik me ervan bewust dat er bij
palliatieve zorg - naast de lichamelijke, sociale en psychische
context - óók voldoende aandacht moet zijn voor de ziel.
Sterven is God ontmoeten. In mijn werk als arts citeer ik
daarom regelmatig Psalm 31: ‘Mijn (Onze) tijden zijn in Uw
hand.’ Dat voorkomt een kramp. Doordat ik in taalgebruik
en houding dichter bij een christelijke patiënt sta dan mijn
seculiere collega-arts, krijg ik soms meer vertrouwen, terwijl
er inhoudelijk hetzelfde gezegd kan worden.’

‘In mijn werk als arts citeer ik
daarom regelmatig Psalm 31’
‘Als arts moet je weten wanneer er pastorale zorg nodig
is,’ vervolgt Goedhart. ‘Zo had ik eens een patiënt die geen
pijnstilling wilde omdat dit er volgens haar voor zorgde
dat zij niet meer kon mede lijden met Christus (2 Korinthe 1
vers 7). Pastorale nood moet pastoraal benaderd worden.
Lichamelijke nood vraagt om een medische insteek.

Al weet ik na dertig jaar dat dit nooit
helemaal van elkaar te scheiden is.
Als iemand bijvoorbeeld niet weet of
zijn zonden vergeven zijn, kan dat
lichamelijke onrust geven die moeilijk
te onderscheiden is van onrust door
bijvoorbeeld pijn en zwakte. Ook komt
het voor dat de familie aandringt op
doorbehandelen, omdat er dan nog
extra ‘genadetijd’ is. Daarom zeg ik juist
ook met het oog op het geestelijke: denk
tijdig na voordat het uw stervensuur is.
Doe dit in gesprek met dierbaren en
met gevouwen handen. Ik heb helaas
meerdere patiënten gezien die dit advies
niet ter harte hebben genomen.’
Wilt u zelf de keuzehulp ‘Tijdig
nadenken over het levenseinde’
gebruiken? Ga dan naar
www.npvzorg.nl/keuzehulp-levenseinde
september 2019
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Ali van Dijk

Vraag en
Antwoord

Samen beslissen
‘Mijn moeder heeft eierstokkanker met verschillende uitzaaiingen. Gisteren
liet de specialist doorschemeren dat hij twijfels heeft of een nieuwe
zware behandeling nog goed is voor haar. Mijn moeder heeft altijd alle
behandelingen willen aangrijpen, maar nu laat zij de keuze aan de arts en
aan mij over. Ik vind dit moeilijk. Hoe ga ik hiermee om?’
In uw vraag beschrijft u een situatie die u
confronteert met lastige vragen. De vraag wie
hierin uiteindelijk de beslissing neemt, is echter niet
de eerste vraag die om beantwoording vraagt.
Het vraagt allereerst om inzicht in wat er allemaal
onuitgesproken mee kan spelen. Door de situatie
samen met uw moeder en haar arts te bespreken,
kan er ruimte ontstaan om samen tot een goede
beslissing te komen.

Onuitgesproken gedachten
Het is goed om u te realiseren dat er in deze situatie
(minimaal) drie personen zijn, die elk hun eigen
perspectief hebben.
Allereerst is er uw moeder, om wie het uiteindelijk
gaat. Zij heeft altijd alle behandelingen willen
aangrijpen, maar nu geeft ze dat niet meer expliciet
aan. Is het mogelijk om te ontdekken wat hiervan
de achtergrond is? Wat gaat er in haar om? Wat
hoopt zij? Wat denkt zij? En wat verwacht zij in
deze fase van haar ziekte? Misschien zijn eerdere
behandelingen haar zo zwaar gevallen dat een
nieuwe behandeling nu een stap te ver is voor haar.
Mogelijk realiseert ze zich - meer dan voorheen
- dat haar gezondheidssituatie nu écht achteruit
gaat en dat het ziekteproces niet meer te keren

6

is. Het kan ook zijn dat zij diep in haar hart haar
keuze wel weet, maar dat ze de consequenties
daarvan moeilijk voor de familie vindt. Wellicht legt
ze daarom de keuze wel bij u neer. Er zo kunnen er
nog heel veel andere onuitgesproken gedachten en
overwegingen zijn. Het is daarom goed om dat eens
in alle rust te peilen.
Daarnaast is er de arts die professioneel
verantwoordelijk is voor het medische beleid. Hij
heeft zijn eigen overwegingen die leiden tot een
advies. Vanuit zijn kennis en ervaring probeert hij
een inschatting te maken of een behandeling een
verbetering zal geven in de gezondheidssituatie.
Daarbij betrekt hij ook de mogelijke nadelen van
een behandeling en de invloed die een behandeling
kan hebben op het welzijn van de patiënt. Hoe
beoordeelt hij dit in de situatie van uw moeder? Hoe
ziet hij het perspectief op korte en op lange termijn?
Tenslotte bent u er zelf als dochter, met een heel
eigen relatie tot uw moeder. Mogelijk zijn er nog
andere kinderen - die natuurlijk ook een eigen
mening hebben. Wat hoopt u? Wat denkt u? En wat
verwacht u? Zijn er misschien specifieke redenen
waardoor u hoopt - of verwacht - dat uw moeder

‘Door de situatie
samen met uw
moeder en haar arts
te bespreken, kan er
ruimte ontstaan om
samen tot een goede
beslissing te komen.’
nog baat zou kunnen hebben bij een
behandeling? Is er wellicht een belangrijke
familiegebeurtenis waarvan u hoopt dat uw
moeder die nog mee mag maken? Is er het
moeilijke besef dat er een moment komt
van móéten loslaten? Bent u bang dat er
keuzes worden gemaakt die ethisch niet te
verantwoorden zijn? Of legt de mening van
andere familieleden extra druk op u?

Gedeeld perspectief
Het kan heel verhelderend zijn om bij al deze
vragen stil te staan en daarover met elkaar
door te praten. De praktijk laat nogal eens
zien dat er dan een gedeeld perspectief
ontstaat, zodat er een beslissing genomen
kan worden die door alle betrokkenen
gesteund wordt. Hierdoor ontstaat ook de
ruimte om samen de volgende fase in te
kunnen gaan.
Natuurlijk kunnen er altijd vragen blijven.
Weet dan dat u altijd telefonisch contact kunt
opnemen met de NPV-Advieslijn om hier
verder over door te praten.

De NPV-Advieslijn staat voor u klaar!

Ook een persoonlijke vraag waarbij wij kunnen
helpen? Laat het ons weten.
Chat: We zijn ook per chat bereikbaar.
Kijk op www.npvzorg.nl/chatten-voorpersoonlijk-advies
Telefoon: We zijn te bereiken via
(0318) 54 78 88.
Zo nodig 24 uur per dag, 7 dagen per week
Mail: Stuur een berichtje via
NPV-Advieslijn@npvzorg.nl
De digitale keuzehulpen zijn te vinden op
de website: www.npvzorg.nl/keuzehulp
Dankzij uw gift konden we – door lezingen
over thema’s rond het levenseinde en via de
NPV-Advieslijn – honderden mensen toerusten.
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Francien van Dam-Bouwman

Zorg voor
de

Wil jij tijdens je opleiding ook
onderzoek doen bij de NPV? Stuur een
mailtje naar sollicitaties@npvzorg.nl.

mantelzorger

Op 24 januari 2019 meldde het Reformatorisch Dagblad dat ongeveer zeventig
procent van alle mantelzorgers een hoge werkdruk ervaart. Een zorgelijk cijfer,
want de vraag naar mantelzorg zal door de vergrijzing alleen maar toenemen.
Als mantelzorgers nú al zo overbelast zijn, hoe moet het dan verder in de
toekomst? Hiermee mocht ik mij tijdens mijn afstudeeronderzoek bij de
NPV bezighouden. Hoe ervaren NPV-leden de mantelzorg die zij geven?

Het onderzoek naar mantelzorg bestond uit twee
delen. In de eerste plaats is een enquête uitgezet
om te vragen hoe mensen over mantelzorg denken
en hoe zij de mantelzorg die zij geven ervaren.
Vervolgens is een verdiepingsslag gemaakt door
verschillende mantelzorgers te interviewen over
hun ervaringen.
Ruim een derde van de NPV-leden die de enquête
heeft ingevuld, is mantelzorger. De bereidheid van
hen om mantelzorg te verlenen aan familieleden
is heel groot; driekwart van de geënquêteerde
mensen zegt mantelzorg te willen verlenen. Een
groot deel van hen zou ook zorg willen verlenen
aan vrienden of bekenden (58%). Deze cijfers komen
redelijk overeen met het landelijke beeld. Verrassend
was echter dat deze mantelzorgers de zorg veelal
niet als een last zien. Wel blijkt dat ze soms graag
wat meer begrip, steun en informatie zouden willen
ontvangen.
Uit de interviews die gehouden zijn, blijkt dat het
motief om mantelzorg te geven allereerst vaak
de liefde tot de hulpbehoevende naaste is. Ook
de normen en waarden van mensen spelen een
belangrijke rol. Zo zien veel mantelzorgers het als

Wanneer is hulp aan
naaste mantelzorg?
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Mantelzorg is volgens het CBS
onbetaalde, niet beroepsmatige
ondersteuning en zorg door een
mantelzorger die voor meer dan
acht uur per week of minimaal drie
maanden geboden wordt aan mensen
met een fysieke, verstandelijke of
psychische beperking in hun familie,
huishouden of sociale netwerk.

christenplicht om zorg te verlenen. Een van de
geïnterviewden verwoordde dat treffend: ‘Het is toch
zeker je christenplicht om voor elkaar te zorgen?
Ik heb mijn vrouw vijftig jaar geleden beloofd dat
ik goed voor haar zou zorgen, dus dan moet ik dat
nu proberen waar te maken. Dat is lang niet altijd
makkelijk, maar wel mijn verantwoordelijkheid.’
Mantelzorgers ervaren bij het verlenen van
mantelzorg vaak zowel positieve als negatieve
emoties. Bij positieve gevoelens worden
dankbaarheid van de zorgontvanger en voldoening
regelmatig genoemd. Negatieve ervaringen zijn
frustratie, gebondenheid aan huis en het verdriet
om de gebrokenheid. Ook hoor je vaak terug dat
de mantelzorg afhankelijk maakt en dat er minder
tijd en energie voor jezelf en leuke dingen over blijft.
Een mantelzorger vertelde daarover: ‘Vrije tijd voor
mezelf? Die heb ik bijna niet. Want weet je… er is de
zorg voor mijn man en met mijn kleinkinderen ben ik
ook twee dagen per week druk. Daarnaast moeten
de tuin, het huishouden, de boodschappen en de
administratie ook nog gedaan worden. Dus eigenlijk
kom ik gewoon tijd te kort.’

Vraag om hulp
Kunt u wel wat hulp gebruiken om
de mantelzorg die u verleent vol
te kunnen houden? Weet dan dat
gemeenten verplicht zijn om niet alleen
hulpvragers, maar ook mantelzorgers te
ondersteunen. Vraag bij het Wmo-loket
van uw gemeente naar de mogelijkheden
voor mantelzorgondersteuning.
september 2019
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Dag uit het leven van...
In deze rubriek laten we zien wat medewerkers op het landelijk
bureau zoal doen. Freek van Holten, manager NPV-Dichtbij,
gunt ons een kijkje in de NPV-keuken.

Hoe begon je dag vandaag?
‘Heel rustig, met een espresso. Samen met m’n oudste
dochter, die ook vroeg weg moest. En daarna met
een heerlijk fietstochtje vanuit Wageningen door het
Binnenveld naar het kantoor in Veenendaal. Daar
geniet ik dagelijks van. O, je bedoelt m’n wérkdag?
Gewoon, met de mail te beantwoorden. Er waren
wat vragen van NPV-afdelingen binnengekomen, die
proberen we altijd zo snel mogelijk te beantwoorden.’

Kun je kort samenvatten wat je doet bij de NPV?
‘Noem het maar chef buitendienst. Met mijn collega’s
ondersteun ik NPV-afdelingen in het land bij hun
activiteiten. Thuishulp is de grootste activiteit, maar
afdelingen doen nog allerlei andere dingen, zoals
bijeenkomsten organiseren of invloed uitoefenen
op gemeenten.’

Wat was het leukste dat je deze week
gedaan hebt?
‘Ik had geen afdelingsbezoeken deze week,
anders zijn die vaak het leukst. Vanmorgen had ik
een bijeenkomst met het landelijk overlegorgaan
vrijwilligers in de zorg. We werken bijvoorbeeld aan
het inzichtelijk maken van de meerwaarde van
vrijwilligers. Leuk onderwerp en het is erg handig
om hier met twintig vrijwilligersorganisaties tegelijk
naar te kijken. Ik kwam enthousiast terug op kantoor.
Voor het eerst een OV-fiets geregeld trouwens… en
op de terugweg naar Utrecht CS kletsnat geregend!
Verder mocht ik gisterenavond een workshop over
eenzaamheid geven voor een groep vrijwilligers. Dat
doe ik ook graag. Mooi om het begrip eenzaamheid
dichter bij mensen te brengen en ze te helpen met
ideeën om daar in hun eigen omgeving iets aan te
gaan doen.’

Ik kan het me haast niet voorstellen, maar zijn
er ook dingen mínder leuk aan jouw werk?
‘Soms vind ik het wel lastig dat ik afdelingsbestuurders
en coördinatoren niet zo vaak zie. We zitten best op
afstand. Maar verder is het een heel plezierige baan,
hoor!’
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Prostitutie
en abortus

Tanja Blokland

Prostitutie is het enige beroep waarbij abortus direct in verband kan
worden gebracht met het werk dat wordt verricht. Zwangerschap
ontstaat immers in verreweg de meeste gevallen door seksualiteit.
Die seksualiteit is in de prostitutie handelswaar en het lichaam van de
vrouw het instrument waarmee gewerkt wordt. Meer dan de helft van de
vrouwen die werken in de prostitutie, heeft een of meerdere abortussen
achter de rug.

Ons liberale prostitutiebeleid kan niet
voorkomen dat vrouwen worden
gedwongen en uitgebuit. Veel vrouwen
komen uit een situatie van armoede of
misbruik. Zij zijn daardoor kwetsbaar.
Mensenhandel komt helaas nog veelvuldig
voor.
Schone en veilige prostitutie is een utopie.
Naast mensenhandel en uitbuiting zijn er veel
gezondheidsrisico’s. Er zijn klanten die seks
zonder condoom afdwingen, of het gebeurt
dat een condoom stuk gaat. Wanneer een
vrouw zwanger raakt, wordt meestal tot
een - al dan niet gedwongen - abortus
overgegaan.

waarmee zij slechts hun eigen ideologie
promoten. Het wordt tijd dat politici en
beleidsmakers hun oor eens écht te luisteren
leggen bij de vrouwen die het betreft.
Over de auteur: Tanja Blokland is als
preventiewerker betrokken bij de Stichting
Bright Fame in Amsterdam. Tevens is
zij oprichter van Power in Purity, een
organisatie die jongeren wil helpen sterk
te staan in seksualiteit.

Gelukkig zijn er vrouwen die - vaak met
hulp van anderen - de kans krijgen uit de
prostitutie te stappen. In contact met hen
heb ik gezien dat er na verloop van tijd meer
rust en stabiliteit in hun leven komt. Tegelijk
ontstaat er juist dan ruimte om na te denken,
waardoor weggestopte trauma’s naar boven
komen. Opvallend genoeg ervaren veel
vrouwen die een abortus hebben ondergaan
dit als het meest ingrijpende trauma. Een
vrouw verwoordde het zo: ‘Nu heb ik
helemaal niets meer. Zelfs het kind dat ik
droeg, hebben ze van me afgepakt.’
Zowel in de politiek als in de maatschappij
hoor je vaak dat vrouwen er zelf voor
kiezen om in de prostitutie te werken.
Hetzelfde wordt gezegd over abortus.
De realiteit is anders. Prostitutie en
abortus zijn ‘verworvenheden’ waarmee
lobbyisten zeggen op te komen voor het
zelfbeschikkingsrecht van de vrouw, maar
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Uitslag

Verhalenwedstr ijd
Verhalen – ze liggen voor het
oprapen, mits je er oog en oor
voor hebt. Daarom nodigden
we u in het vorige nummer van
ZORG uit een verhaal over het
thema ‘Omzien naar elkaar’ met
ons te delen. Dat hebben we
geweten! Er zijn heel veel mooie
verhalen binnengekomen. De
eerste prijs gaat naar mevrouw
M. Oppeneer. Haar verhaal is
hiernaast afgedrukt. De tweede
en derde prijs zijn voor mevrouw
A. Anoniem en mevrouw D. van
Leeuwen. Hun verhalen zijn
gepubliceerd op npvzorg.nl/
verhalenwedstrijd.

1e

prijs!

Geen voorbijkruipende
minuten meer
Mijn vader vindt mij. Ik lig op de keukenvloer met
mijn hoofd in een plas bloed. Met de ambulance
word ik snel naar het ziekenhuis gebracht.
Daar stelt de arts vast dat ik - naast een grote
hoofdwond - ook een hersenbloeding heb.
Een lange weg van revalidatie begint.
Ik breng heel wat uren door in de wachtkamer
van het ziekenhuis. De patiënten die binnenkomen,
lopen zonder op of om te kijken direct naar
de koffiemachine. Met de koffie in hun hand
mompelen ze een soms nog ‘goedemorgen’.
Daarna ploffen ze neer in een stoel en verdiepen
ze zich alleen nog maar in hun telefoon. Ik vind het
maar ongezellig dat hun telefoon interessanter is
dan alles wat er om hen heen gebeurt…
Het is 2 januari. Een wat oudere man komt
naast mij zitten. Hij wijst naar de pleister op mijn
hoofd en vraagt met een knipoog of ik daar
vuurwerk tegenaan heb gehad. Ik moet lachen.
We raken aan de praat. De zeventigjarige blijkt
Berend te heten en heeft een paar maanden
geleden een herseninfarct gehad. Tot zover
niets bijzonders voor iemand in de wachtkamer
van een ziekenhuis. Maar hoe vaker ik Berend
spreek, hoe duidelijker het voor mij wordt dat
deze man wél bijzonder is. We kletsen dan ook
heel wat af… totdat we worden gestoord door
de therapeuten die ons komen halen. Ik leer
hem iedere keer een beetje beter kennen. Als
een levenslustige, optimistische man probeert
hij overal het beste van te maken. Zo ook van
dit intensieve revalidatietraject én van deze
ongezellige wachtkamer. Als Berend er is, dan is
het gezellig. Geen voorbijkruipende minuten meer,
maar heel veel grapjes, lachen, leuke verhalen
en gezellige praatjes. Hij zorgt ervoor dat deze
stille wachtkamer een plek is van luchtigheid en
gezelligheid.

12

NPV-Terras tegen
eenzaamheid
Een tijdelijk terras in de straat waar gratis heerlijke koffie wordt geschonken:
wie wil dat nou niet? Dat treft: de NPV ontwikkelt op dit moment een
verplaatsbaar terras om daarmee eenzaamheid te bestrijden. Het idee is
dat een NPV-vrijwilliger dit terras op aanvraag naar mensen toebrengt en
deze spontane verbindingsplek op straat samen met de uitnodigende partij
bemant. Een mooie en ongedwongen manier om contact te leggen met
mensen in uw buurt, uw vereniging, kerk of met uw bedrijf.

Natuurlijk heeft de NPV niet de illusie dat een tijdelijk terras alle eenzaamheid in de buurt zal oplossen. Wel kan het
een mooie start zijn om nieuwe of bestaande initiatieven te
promoten. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om de
thuishulpgroep zichtbaar te maken: ‘Klop bij ons aan als u
thuishulp nodig heeft’. Of om de activiteiten van de kerkelijke
gemeente te promoten: ’Welkom op onze stamppotavonden!’
Zodra we alle materialen voor het terras hebben, en
vrijwilligers voor het bemannen ervan, kan het terras
worden aangevraagd door lokale NPV-afdelingen, kerken,
verenigingen, bedrijven en iedereen die graag verbinding
wil leggen in zijn of haar buurt. Houd npvzorg.nl en de
volgende ZORG in de gaten!

Gezocht

We zijn heel blij dat Overwijk Koffiesystemen (NPVOndernemer voor het Leven) gratis koffie heeft aangeboden
voor het terras, inclusief een koffiemachine in bruikleen.
Om van het terras een succes te maken, hebben we nog
hulp nodig van ondernemers of wellicht van u!
 eeft u materiaal om een terras in te richten, zoals een
H
parasol, tafels, bankjes, stoelen, heaters (voor in de winter),
kartonnen bekers, banners en afneembare belettering
voor een busje?
Heeft u een opslagplek voor het tussentijds opslaan van
materialen?
Mogen wij uw busje(s) lenen om het materiaal op locatie
te brengen?
Of wilt u vrijwilliger worden om het terras rond te rijden
en te bemannen?
Voor vragen, opmerkingen en aanmeldingen kunt u contact
opnemen met Freek van Holten (fjvanholten@npvzorg.nl) of
Eline Borgdorff (efborgdorff@npvzorg.nl). U kunt ook bellen
naar (0318) 54 78 88.

Maak onze
droom waar
Het is onze droom dat niemand
meer eenzaam en alleen hoeft
te zijn, vooral niet in de avond
van zijn of haar leven. Heeft u
als ondernemer andere ideeën
hoe we die droom kunnen
realiseren? Ook daarvoor kunt
u Eline Borgdorff benaderen.
Bent u nog geen NPVOndernemer voor het
leven? Kijk dan voor meer
informatie over ons netwerk op
www.npvzorg.nl/ondernemers
en meld u aan.
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puzzel

prikbord

De oplossing van de puzzel in het juninummer luidde
‘Relaties’. Uit de grote hoeveelheid inzendingen –
waarvoor dank! – hebben we drie winnaars getrokken:
de heer W. van der Ham, mevrouw S. Matthijsse en
de heer H. Heeringa. De prijs, het boek Eenzaam, een
zoektocht naar betekenis, oorzaken en oplossingen,
is hen inmiddels toegestuurd.

Hieronder de nieuwe puzzel. Het recept is inmiddels bekend:
alle antwoorden zitten in dit blad verstopt. Als u de gezochte
woorden invult, verschijnt de oplossing in de gekleurde
vakjes. Deze oplossing kunt u voor 1 oktober 2019 doorgeven
via www.npvzorg.nl/inzending-puzzel.
Geen internet? Stuur dan uw oplossing met vermelding van
uw naam en adres in een gefrankeerde envelop of per
(brief)kaart naar NPV, Postbus 178, 3900 AD VEENENDAAL.

Win!

Onder de juiste inzendingen verloten we drie exemplaren
van het boek Eenzaam, een zoektocht naar betekenis,
oorzaken en oplossingen, door Nels Fahner (uitgave
KokBoekencentrum).

‘Daarom heb ik
de NPV in mijn testament
opgenomen’

den er
Ieder jaar vin
ongeveer
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De NPV zet zich in voor waardig ouder worden. Vraag de gratis
brochure over nalaten aan via Eline Borgdorff: efborgdorff@npvzorg.nl
of bel (0318) 54 78 88. De brochure geeft ook algemene informatie over
het opstellen van een testament.
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Tijdens de Week van het Leven willen we dat deze flyer in heel
Nederland op de deurmat valt. Doe mee en kijk voor meer informatie
op www.weekvanhetleven.nl.

Dat je er niet over
een taboe op rust.
Soms lijkt het of hier
wel doen! Hoe?
laten we dat nu eens
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Dit is een bood

Leven

1.
2.

Lidmaatsc hap giften

3.
4.

Lid worden
Aanmelden kan via onze website: www.npvzorg.nl/wordlid of
schriftelijk via het aanmeldformulier (verkrijgbaar bij de NPV).
De contributie bedraagt € 17,50 per jaar (gezinsleden betalen
€ 12,50). Jongeren tot 25 jaar kunnen voor € 12,50 per jaar lid
worden van Way of Life. Het lidmaatschap kan elk gewenst
moment ingaan en wordt automatisch verlengd. Voor
ledenvoordelen zie www.npvzorg.nl/ledenvoordeel.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Er zijn veel ... kanttekeningen bij kiembaanmodificatie.		
Denk na over het ...
Mantelzorgers ervaren positieve gevoelens van dankbaarheid en ...
Wat vindt Freek het leukste onderdeel van zijn werk?		
Het leven is niet ... 		
Welk Bijbelboek citeert dr. Goedhart regelmatig?		
... komt onder vrouwen veelvuldig voor.		
Onze ... identiteit, is geborgen in Gods Zoon.
Hoeveel procent van de mantelzorgers ervaart een hoge werkdruk?
Een embryo mag namelijk ... opzettelijk worden gedood.		
Een tijdelijk NPV terras is een spontane ... op straat.

Adreswijziging of opzegging
Geef uw adreswijziging of opzegging bij voorkeur door
via 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’. Alvast hartelijk dank!
De NPV is een erkende ANBI. Een gift aan ons mag u
daarom - onder bepaalde voorwaarden - aftrekken in
uw aangifte inkomstenbelasting.

Colofon
Tekst NPV
Realisatie TRUE Communications
Drukwerk Zalsman Zwolle b.v.
Beeldmateriaal
eigen beelden, iStock
Oplage 52.000

NPV
Postbus 178, 3900 AD Veenendaal
Kerkewijk 115, 3904 JA Veenendaal
(0318) 54 78 88.
Wilt u meer weten over de NPV?
Ga naar www.npvzorg.nl
Gesproken versie van ZORG: (0318) 54 78 88,
of e-mail naar info@npvzorg.nl
Volg de NPV!
@npvzorgnl

facebook.com/npvzorg

Way of Life is de jongerenorganisatie
van de NPV, www.wayoflife.nl
Voor meer informatie over doneren, periodiek
schenken en over nalaten aan de NPV kunt u
vrijblijvend contact opnemen met Eline Borgdorff,
adviseur relaties & fondsen en medewerker
nalatenschappen, via (0318) 54 78 88 of
efborgdorff@npvzorg.nl.

september 2019
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Lunchpauze
of zorgpauze?

Thuiszorg of
verpleeghuis?

Zorgrobot of zuster?

Hogere zorgpremie
of vrijwilligerszorg?

Hofje of appartement?

Symposium

D.V. 8 november 13.00 - 17.00 uur Christelijke Hogeschool Ede

‘Het zal onze zorg zijn’
Lelie zorggroep, de NPV en Pro life Zorgverzekeringen organiseren een symposium over de vele
veranderingen die op de (christelijke) zorg afkomen.
Nu is de tijd om ons voor te bereiden op thema’s als
vergrijzing, levenseinde en technologie in de zorg.
Wat betekent dit voor zorgvragers, mantelzorgers,
zorgverleners, kerken, politici etc?

Deelname is gratis.

zorg voor het leven

Hoofdsprekers prof. dr. Paul Schnabel en prof. dr.
Johan Polder nemen ons mee in de uitdagingen van
de zorg in deze tijd. Daarna heeft u een ruime keus
uit meer dan tien workshops die u rond een specifiek
thema handvatten geven om zelf in actie te komen.

Meld u aan op www.hetzalonzezorgzijn.nl

