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Lid worden? 
Ga naar npvzorg.nl/wordlid of 
bel (0318) 54 78 88 om het 
aanmeldformulier per post aan 
te vragen. Het lidmaatschap kan 
elk gewenst moment ingaan en 
wordt automatisch verlengd.

Contributie per jaar 
De contributie is € 17,50. 
Gezinsleden € 12,50.  
Jongeren tot 25 jaar € 12,50.

Adreswijziging of opzegging
Geef uw adreswijziging of 
opzegging bij voorkeur door 
via npvzorg.nl/contact of mail 
naar ledenservice@npvzorg.nl. 
Opzeggen kan schriftelijk voor  
5 november.

NPV steunen? 
De NPV is een ledenorganisatie 
die naast lidmaatschappen 
afhankelijk is van giften. Wilt u 
het werk van de NPV financieel 
steunen? Uw gift is welkom 
op rekeningnummer NL11 
INGB 0004 7118 88 t.n.v. NPV. 
Vermeld uw naam, adres en de 
opmerking ‘gift’. Alvast hartelijk 
dank! Doneren kan ook via  
npvzorg.nl/helpen.
De NPV is een erkende ANBI. 
Een gift aan ons mag u daarom, 
onder bepaalde voorwaarden, 
aftrekken in uw aangifte 
inkomstenbelasting.

Voor meer informatie over 
doneren, periodiek schenken en 
over nalaten aan de NPV kunt 
u vrijblijvend contact opnemen 
met Eline Borgdorff, adviseur 
Relaties & Fondsen, via  
(0318) 54 78 88 of 
efborgdorff@npvzorg.nl.

Ledenvoordeel
Als NPV-lid kunt u gebruikmaken 
van de ledenvoordelen. Ga naar 
npvzorg.nl/ledenvoordeel.

Gesproken versie van ZORG?  
Neem contact met ons op.

Voor alle data geldt: 
Deo volente.
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Contactgegevens NPV 
Postbus 178
3900 AD Veenendaal 

Kerkewijk 115
3904 JA Veenendaal

T (0318) 54 78 88 
E info@npvzorg.nl 
W npvzorg.nl

Duurzaamheid 
Het ledenmagazine ZORG wordt CO2-neutraal en zo duurzaam mogelijk 
geproduceerd. Het plastic folie waarin het verpakt is, is 100% recyclebaar 
en kan bij het plastic afval gedaan worden.
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Voorwoord

Wat is het  
goede leven?

Veertig jaar NPV is veertig jaar zorg voor het leven, 
van het begin tot het einde. Veertig jaar NPV is een 
noodzaak én een voorrecht. Veertig jaar NPV is zorg 

voor ‘het goede leven’. Maar wat is dat eigenlijk? 
 
Volgens timemanagementexpert 
en blogger Mark Manson willen 
mensen te veel. We raken verstrikt 
in een idee van het goede leven, 
waarvoor we nog van alles moeten 
hebben, doen en bereiken. Manson 
adviseert het tegenovergestelde: 
minderen in het aantal voornemens, 
doelen, wensen en verlangens, 
opties, spullen, cursussen, reizen, 
relaties, verwachtingen… Hij pleit 
voor toewijding: ‘Het goede leven is 
investeren in minder, omdat dat je 
op termijn méér brengt.’  
 
Nog beter kunnen we te rade gaan 
bij de Schepper van alle leven 
door bijvoorbeeld te luisteren naar 
wat één van Zijn profeten zegt 
over het goede leven. ‘Hij heeft 
u, o mens, bekend gemaakt wat 
goed is; en wat vraagt de HEERE 
van u, anders dan recht te doen, 
goedertierenheid lief te hebben 
en ootmoedig te wandelen met 
uw God?’ zo spreekt de profeet in 

Micha 6:8. Die tekst raakt de kern 
van de Bijbel. Recht doen aan allen, 
in het bijzonder aan wat kwetsbaar 
is. We worden opgeroepen trouw, 
zorgzaam, nederig en barmhartig 
onze levensweg te gaan, in 
afhankelijkheid van de genadige 
God die het verlorene zoekt en 
terugbrengt wat weggedreven is. 
 
Wij zijn mensen, broos en 
sterfelijk. Te midden van 
een gebroken schepping 
mogen we het goede 
leven leiden, verlangend 
uitziend naar de 
herschepping, in de hoop 
van het eeuwige 
leven.

Teunis Stoop,
Voorzitter  
NPV-bestuur
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In de jaren dat de 
NPV actief is, is er 
veel veranderd in de 

gezondheidszorg. Dankzij 
medische mogelijkheden 
kunnen mensen een hoge 
leeftijd bereiken, ondanks 
een soms jarenlange ziekte. 
Techniek speelt daarbij 
een belangrijke rol. Het is 
overal om ons heen en wordt 
ons ook binnen de zorg 
ruimhartig of standaard 
aangeboden. We maken er 
graag en toenemend gebruik 
van. Maar wat betekent dit? 
Verandert dit ons denken 
over ziekte en gezondheid?

Lang leve(n)  
het goede 
leven?

  Elise van Hoek

Thema
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Het goede leven
Wat een goed leven is, 
verschilt van persoon tot 
persoon. Voor christenen 
geldt: een goed leven is 
God genieten. In grote lijnen 
zijn er ook verlangens die 
iedereen herkent: een leven 
in gezondheid, omringd 

door mensen die je lief zijn, 
met mogelijkheden om je 
te ontwikkelen, iets voor 
anderen te betekenen of 
door te geven aan volgende 
generaties. Techniek kan hier 
een belangrijke rol in spelen. 
Maar als techniek vooral 
gericht is op het versterken 

van onze eigen autonomie, 
kan dat onze band met 
anderen beïnvloeden. Of 
techniek ons bij een beter 
leven brengt, hangt af van 
hoe we naar de mens kijken. 
Als onze mogelijkheden 
leiden tot meer aandacht 
voor het eigen ik, en 
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minder voor de waarde 
van de ander, leveren ze 
geen beter samenleven op. 
De vraag naar het goede 
leven is niet alleen een 
persoonlijke, maar ook 
één die onze omgang met 
anderen raakt. 
 
Meer dan een lichaam
Een mens is meer dan enkel 
biologie of brein, meer dan 
(verbeterde) lichamelijkheid. 
We zijn mens met lichaam, 
ziel en geest. We zijn mens in 
relatie. Ook wie niet gelovig 
is, zal herkennen dat een 
mens een innerlijk heeft met 
(morele) waarden, dat hij 
zoekt naar zin en betekenis. 
Als we uitgaan van het 
bestaan van de ziel die de 
dimensie van ons aardse, 
biologische leven overstijgt, 
plaatst dat ook de eindigheid 
van ons bestaan in een ander 
licht. Maar het besef van 
een voortbestaan na onze 
dood lijkt in de moderne 
wetenschap ingeruild voor 
het streven naar een zo 
lang mogelijk leven in het 
hier en nu. Tegelijk klinkt 
vanuit een relatief beperkte 
groep mondige ouderen 
een aanhoudende wens tot 
een voltooidlevenwet. Hoe 
moeten we dat duiden? 
Is dit een sluitstuk op de 
technische omgang met 
het leven en de dood? Een 
laatste stap van mensen 
in de vervulling van het 
moderne autonome zelf? 

Ethiek komt niet vanzelf in 
het debat
Bij techniek die een steeds 
langer leven mogelijk maakt, 
mag de ethische vraag niet 
ontbreken of het bijdraagt 
aan het welzijn van allen 
en aan de persoonlijke 
aandacht tussen mensen. 
Techniek kan ook de controle 
overnemen over persoonlijke 
en in vrijheid genomen 
keuzes. Heel belangrijk is 
de vraag: wil ik alles weten? 
En net zo wezenlijk: mag 
ik ook nee zeggen tegen 
een behandeling? Daarover 
moeten we ook publiek meer 
debatteren. De Amerikaanse 
filosoof Michael Sandel 
signaleert als obstakel voor 
een maatschappelijk debat 
over een ethisch onderwerp 
sluimerende angst dat we 
het met elkaar oneens 
zijn. Door van elkaar te 
eisen dat we onze diepste 
overtuigingen buiten het 
debat houden, ontstaat er, 
zoals hij het noemt, ‘een dun 
idee van wederzijds respect’ 
die tot een leegte in het 
debat leidt. Hij pleit ervoor 
verschillen niet te vermijden, 
maar ernaar te luisteren, erop 
in te gaan en er mogelijk ook 
van te leren. Hoe ingewikkeld 
een goed ethisch debat is, 
bleek bij het adviesrapport 
over voltooid leven van de 
commissie-Schnabel. Waar 
de commissie in zorgvuldige 
maatschappelijke dialoog 
tot een genuanceerd maar 

afwijzend advies kwam, 
werd in een politieke 
kabinetsreactie een 
tegengesteld wetsvoorstel 
uitgewerkt.

Lessen voor het goede leven
Nieuwe techniek kan een 
geweldige bijdrage leveren 
aan onze gezondheid. 
Maar brengt het ons 
uiteindelijk het goede 
leven? Een lang én goed 
leven ontstaat niet alleen 
door nieuwe technologie, 
maar vooral door een 
visie die we met elkaar in 
praktijk brengen. Misschien 
moeten we ons opnieuw 
iets wezenlijks eigen maken: 
zelfbeheersing in het 
verdragen van gebrokenheid, 
discipline in het lenigen 
van eenzaamheid, 
elkaar tegemoetkomen 
in het bouwen aan 
gemeenschappen. Dat 
maakt ons leven niet minder 
sterfelijk, maar dan wordt in 
dit leven wel iets zichtbaar 
van het Koninkrijk van 
God, dat de grenzen van 
ons leven overstijgt. Zó 
kunnen we met elkaar een 
toekomstbestendige NPV 
vormen, in navolging van 
Jezus Christus.

Thema
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Doe je mee aan  
dragerschapsscreening?

Vraagt een vergrijzende samenle-
ving om steeds meer IC-bedden?

Wil je een zorgrobot 
die op je let?

Wil je een chemokuur die je leven 
wel verlengt, maar je niet geneest?

Brengt  
 techniek  
ons bij een  
 beter leven? 
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Uitgelicht

11 december 1982

20092014

2014
Esmé Wiegman is 
de nieuwe NPV-
directeur.

2016 2017

De NPV wordt 
opgericht. 

Net voor de 21e eeuw kwamen 
er steeds meer vragen over 
vaccinaties. Wat is daarop een 
christelijk perspectief? De NPV 
zorgt voor veel toerusting over 
dit thema, onder andere door een 
vaccinatiebrochure. 

De NPV vindt het belangrijk dat nadenken over 
medisch-ethische thema's bereikbaar is voor 
iedereen. In 2014 verscheen het eerste boek dat 
geschikt is voor het grote publiek over alle thema's 
waar de NPV vragen over krijgt. In 2015 volgde al 
een nieuwe versie en in het jubileumjaar 2022 geven 
we een nieuw boek uit: Het goede leven.

Er wordt een onderzoek 
uitgevoerd naar de 
bekendheid van NPV-leden 
en niet-leden wat betreft de 
redenen voor abortus. Dit 
onderzoek is tegelijk de start 
van jaarlijkse digitale peilingen 
onder onze leden naar kennis, 
opvattingen en ervaringen 
rond medisch-ethische 
thema's.

In 2016 wordt de eerste Week 
van het Leven georganiseerd. 
De NPV is een van de 
initiatiefnemers. Het doel van 
de Week van het Leven? Het 
gesprek aangaan over de waarde 
van het (ongeboren) leven. 
De Week van het Leven wordt 
afgesloten met de Mars voor het 
Leven, waar jaarlijks duizenden 
mensen aan meedoen. 

Over thema’s als orgaandonatie, 
de 20 wekenecho, het levenseinde 
en gezinsvorming wil je wat langer 
nadenken. Daarom heeft de 
NPV online keuzehulpen: in deze 
interactieve module ga je zelf met 
het thema aan de slag. Alle kennis 
bij elkaar, op basis van Bijbelse 
waarden. In 2022 maken we een 
nieuwe keuzehulp: over prenataal 
onderzoek. 

De NPV houdt zich vooral bezig met de 
onderwerpen abortus en euthanasie. In 
1986 kreeg de NPV voor het eerst een 
directeur: G. van den Berg.

‘Dat was wat mij aantrok in de NPV: 
het opkomen voor de belangen van 
de gebruikers in de gezondheidszorg, 
uitgaande van Bijbelse waarden.’ 
G. van den Berg

Veel christelijke Nederlanders 
maken zich zorgen of zij nog wel 
voor een pro-life huisarts kunnen 
kiezen. De gemeenten gaan over 
het vestigingsbeleid van huisartsen. 
Bepaalde plaatselijke belangengroepen 
kunnen daar invloed op uitoefenen. 
Daarom zijn er veel lokale NPV-
afdelingen die hier actief in participeren. 
De thuiszorg komt voorzichtig op gang 
vanaf 1987. 

‘Mijn hart gaat uit naar de thema’s 
en activiteiten die de NPV uitdraagt: 
de beschermwaardigheid van 
het leven, praktische hulp door 
vrijwilligers, voorlichting, toerusting 
en beïnvloeding van beleid.’
Esmé Wiegman

Eerste jaren

In deze tijdlijn 
worden diverse 
ontwikkelingen 

door de jaren heen 
weergegeven.

1986
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1992 1994 1995

199720002006

2018 2021 2022

De NPV bestaat 10 jaar! 
Het is tijd voor een eigen 
huisstijl. De NPV begon 
met de kleur bruin, de 
‘kleur van de schepping'. 
Later veranderden de 
kleuren naar groen en rood 
en inmiddels naar roze, 
blauw en groen: fris, rust 
en warmte uitstralend, 
maar ook professionaliteit.

In samenwerking met 
Stichting Schuilplaats geeft 
de NPV een nieuwe versie uit 
van de Levenswensverklaring. 
Sinds 2000 heet de verklaring 
NPV-Levenswensverklaring. 
Deze is rechtsgeldig, gaat uit 
van de waarde van het leven 
en is door de jaren heen al 
voor veel mensen helpend 
geweest.

Nadat de NPV in 1985 
al verhuisd was naar 
Veenendaal, werd in 1995 
het huidige kantoor aan de 
Kerkewijk aangekocht. Het 
was flink verwaarloosd en de 
kosten van de verbouwing 
waren hoog. Met veel plezier 
wordt er nu nog steeds 
gewerkt vanuit dit pand. 

Het NPV-consultatiepunt gaat 
van start. Een aanvulling op het al 
bestaande NPV-spreekuur tijdens 
kantooruren. Vanaf dit moment is de 
NPV voor dringende vragen, zoals 
moeilijke behandelbeslissingen op de 
IC, 24/7 bereikbaar. 
Inmiddels heet deze hulplijn  
NPV-Advieslijn (24/7).

Een nieuwe directeur voor de 
NPV: dr. R. Seldenrijk. 

‘De Nederlandse Patiënten 
Vereniging is een organisatie 
met een identiteit, met een 
missie. Daar wil ik graag 
vorm aan geven.’
dr. R. Seldenrijk

Omdat de NPV meer is dan een 
patiëntenvereniging wordt de 
slagzin toegevoegd: zorg voor 
het leven. Dat laat duidelijker 
zien waar de NPV voor staat: 
NPV – Zorg voor het leven 

In 2018 wordt Esmé Wiegman 
opgevolgd door Diederik van 
Dijk. 

‘Als NPV zijn we ook geen 
doorsnee-patiëntenorganisatie. 
Opkomen voor het leven is een 
van onze onderscheidende 
speerpunten. We roeien 
daarmee tegen de stroom in.’
Diederik van Dijk 

De coronapandemie had 
ook invloed op het werk van 
de NPV. Veel vragen over 
vaccinaties, veel onderzoek 
doen, inzet van vrijwilligers 
verandert en is steeds meer 
gewenst... de NPV is nog net 
zo nodig als 40 jaar geleden. 

‘Al 40 jaar zetten we ons 
in om de waarde van het 
leven zichtbaar te maken. 
Word ook ambassadeur van 
het leven en blijf de NPV 
steunen!’
Diederik van Dijk
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Verbonden

Geroepen 
om te  
dienen
In de jaren tachtig 

van de vorige eeuw 
groeide de NPV uit 

tot de organisatie die ze 
nu is. In die tijd gaf Gert 
van den Berg (nu 86) 
leiding aan de NPV. Een 
terugblik op de eerste 
jaren.

Als de NPV in 1982 wordt opgericht, zijn daarbij 
alleen een paar bestuursleden betrokken: De Groot, 
later Nieuwenhuis, Wijnmaalen en Van Doleweerd. 
Na een aantal jaar benaderen zij Gert van den Berg, 
dan nog burgemeester van Genemuiden: ‘Ik dacht 
voor een bestuursfunctie’, vertelt hij. Maar het 
blijkt een sollicitatiegesprek te zijn voor directeur. 
Van den Berg herinnert het zich nog goed: ‘Op een 
gegeven ogenblik spraken we over het salaris. Een 
bestuurslid noemde een bedrag, maar hij kreeg 
direct ruzie met de penningmeester die liet merken 
dat dat niet haalbaar was.’ 
Van den Berg ging er met dubbel gevoel weg. 
‘Moest ik hiervoor de financiële situatie van mijn 
gezin in gevaar brengen? Aantrekkelijk was het 
voor geen cent, zal ik maar zeggen.’ 
Toch komt er verandering in. ‘Tijdens de 
condoleance van een goede vriendin van ons 
raakte ik in gesprek met een andere aanwezige, 

  Hendrina de Graaf
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die vertelt dat zijn vrouw ernstig ziek 
in Hoorn in het ziekenhuis ligt. ‘Maar,’ 
zegt hij, ‘het is heel erg, want er wordt 
euthanasie toegepast.’ Het treft Van den 
Berg recht in het hart: ‘Ik dacht: ik zit hier 
en dat moet zo zijn. Er ligt een vraag van 
de NPV en ik durf niet.’ 
Van den Berg neemt na een paar dagen 
contact op met de commissaris van 
de koningin. Die komt met een royaal 
voorstel. ‘Hij zei: ‘Als jij bereid bent om 
een paar maanden te blijven voor de 
opvolging, dan krijg je drie dagen per 
week vrijaf voor de NPV.’ De nieuwe 
directeur werkt de eerste maanden 
pro Deo voor de vereniging, die dan is 
gevestigd in een verbouwde garage in 
Utrecht. 

Werkzaamheden
De vereniging staat nog in de 
kinderschoenen: alles moet nog 
uitgedacht worden. Van den Berg 
begint, geholpen door bestuursleden, 
met het uitdenken van een strategie. 
‘Ik vond dat de gezondheidszorg veel 
te natuurwetenschappelijk werd. Over 
ethiek werd te weinig gesproken. Een 
patiëntenorganisatie moest zorgen voor 
een andere attitude in de zorg. Veel 
specialisten communiceerden in die tijd 
niet met de patiënt’, legt Van den Berg 
uit. ‘Ze dachten alleen aan de technische 
behandeling. Als die maar in orde was, 
dan was het goed. Naar de rest werd 
niet gekeken. Palliatieve zorg was wel 
bekend, maar was in Nederland erg 
achtergebleven. Ik dacht: wij kunnen wel 
tegen euthanasie zijn, maar wat stellen 
we er dan voor in de plaats?’ 
Van den Berg vindt dat er vooral meer 
geluisterd moet worden naar de patiënt: 
‘Er moet gezocht worden naar de 
behoeften van de patiënt. Is er angst? 
Schakel dan maatschappelijk werk in. Is 
er pijn? Werk met goede pijnbestrijding 
die mensen helder houdt.’

Ook moet er collectieve en individuele 
belangenbehartiging opgezet worden. 
Van den Berg realiseert zich dat hij vooral 
moet gaan werken met vrijwilligers, 
omdat het anders onbetaalbaar wordt. 
Hij kiest ervoor om te werken met 
plaatselijke en regionale afdelingen.  
Zo ontstaan de thuishulpafdelingen.

Ledenwerving
De nieuwe vereniging heeft veel leden 
nodig. Avond aan avond trekt Van den 
Berg met de bestuursleden het land in. 
Daar houden ze via plaatselijke kerken 
voorlichtingsavonden. Ze worden warm 
ontvangen: ‘Vaak werden we uitgenodigd 
om ergens een boterham mee te eten.’ 
Nieuwe leden werven op hun beurt weer 
leden. Zo is er in Genemuiden een docent 
die zeshonderd nieuwe leden aanbrengt. 
Daarnaast start de vereniging met het 
ledenmagazine ZORG. Zo begint de groei.
Omdat de leden zorgen voor inkomsten, 
kunnen er medewerkers aangetrokken 
worden.  
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Verbonden

Van den Berg spreekt met veel 
waardering over hen: ‘Voor hen was het 
niet altijd makkelijk in het begin. Het 
was pionieren en er moest hard gewerkt 
worden. Ik heb veel aan hen te danken.’ 

Aankoop pand
Al heel snel is er in de Utrechtse garage 
te weinig ruimte om alle medewerkers 
te huisvesten. Er wordt een nieuw pand 
in Veenendaal betrokken, maar dat is na 
twee jaar weer te klein. Van den Berg 
houdt zijn ogen open: ‘Toen zag ik dat 
er aan de Kerkewijk, vlakbij het station, 

een pand stond te verwaarlozen. Het was 
prachtig, maar door te weinig onderhoud 
was het helemaal verwaarloosd.’
Van den Berg neemt zonder aarzelen 
contact op met de burgemeester en 
vraagt of hij het kan kopen. Die belt al 
snel terug: ‘Het pand moest, zo uit mijn 
hoofd, 400.000 gulden kosten. Maar het 
bestuur had er geen trek in. Ze zeiden: 
‘We hebben geen cent en het pand moet 
ook helemaal opgeknapt worden.’ Maar ik 
zei: ‘Met vrijwilligers kun je een heleboel 
opknappen.’
Er is inderdaad geen geld. Daarom 
belt Van den Berg met bestuurslid 

Wijnmaalen, die ook bankdirecteur is. 
Samen zetten ze Stichting Huisvesting 
NPV op. De bankdirecteur zorgt voor een 
goede hypotheek en zo wordt de NPV 
eigenaar van een rijksmonument. Met een 
architect, aannemers en veel vrijwilligers 
wordt het pand opgeknapt. Voor het 
parkeerterrein krijgt Van den Berg een 
hoop stenen van de gemeente. Hij kijkt 
met verwondering op het geheel terug: ‘Ik 
zag er de leiding van de HEERE in!’ 

Ethische doordenking
Om bij te dragen aan een Bijbels 
verantwoorde medische ethiek wordt met 
enkele andere organisaties het  
Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut 
opgericht. Er wordt gewerkt aan 
universitair lesmateriaal en verdere 
ethische doordenking van thema’s. Daarin 
betekenen de hoogleraren Velema, 
Douma en Jochemsen veel. 
Om de palliatieve zorg van de grond te 
helpen, benadert de directeur Bertus 
van Dijk, dan net afgestudeerd aan de 
huisartsenopleiding, met het aanbod 
om op kosten van de vereniging door te 
leren over palliatieve zorg. Hij grijpt het 
aanbod met beide handen aan en wordt 
later consulent voor huisartsen die hij 
leert zorg te dragen voor patiënten in de 
laatste levensfase. De vereniging neemt 
een steeds grotere en serieuzere plaats in 
de maatschappij in.

Pensioen
In het jaar 2000 bereikt Van den Berg de 
pensioengerechtigde leeftijd. Voor zijn 
afscheid vraagt hij in een brief aan de 
leden of zij een bedrag voor de aflossing 
van het pand willen geven. Er komen 
veel giften binnen; meer dan voldoende 
voor de aflossing. Zo laat hij de NPV 
schuldenvrij achter. Voor Van den Berg 
een bijzondere gewaarwording: ‘Door 
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de jaren heen was ik meer op afstand 
van de leden komen te staan doordat de 
vereniging zo groeide. Maar door deze 
giften wist ik dat ze me nog zagen als hún 
directeur.’ 

De oud-directeur volgt de ontwikkelingen 
in de zorg nog steeds met interesse. 
Hij is niet onverdeeld positief: ‘Ik zie 
een verkilling in de zorg, vooral bij 
medici. Ik ben heel blij dat we nog 
verpleegkundigen en verzorgenden 
hebben met een andere attitude. Met een 
warm hart, zal ik maar zeggen.’
Volgens de oud-directeur heeft het veel 
met de moderne media te maken: ‘Als er 
informatie opgevraagd moet worden bij 
een ziekenhuis, gaat dat allemaal met de 
moderne middelen en is er geen menselijk 

contact. Dat is toch heel anders dan 
vroeger. Het heeft ook te maken met ons 
individualisme. We beheersen het vak, 
maar zien we de mens achter de patiënt? 
De mens, met z’n nood, met z’n pijn, z’n 
angsten? Dat vind ik zorgelijk. Daarom 
zie je dat mensen naar alternatieven 
vluchten. Ze gaan bijvoorbeeld naar een 
homeopaat die meer aandacht besteedt 
aan z’n patiënten.’ 

Wens
Van den Berg is nog steeds met heel 
z’n hart lid van de NPV en is blij met het 
jubileum. ‘Ik wil de NPV toewensen dat 
ze, in afhankelijkheid en onder de zegen 
van de HEERE, het goede werk dat ze 
doen nog tot in lengte van jaren voort 
mogen zetten.’
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GoedbeschouwdBinnenkijken

Het huidige pand van de NPV in 
vervallen staat. 

Het huidige NPV-kantoor aan de Kerkewijk 115 in Veenendaal. 

Er is steeds meer onderzoek tijdens de 
zwangerschap mogelijk. De NPV vraagt 
hier steeds aandacht voor, bijvoorbeeld 
door een meldpunt. 

Al snel werd een magazine uitgegeven: mei 1983 verscheen de eerste ZORG. 
Die zag er toen heel anders uit... 

Een stukje openingstoespraak
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Naam: ...................................................................................................   Leeftijd:  ....................................................

Email: ....................................................................................................   Tel.nr.: ........................................................

Adres: .............................................................................................................................................................................. 

Kleur de kleurplaat zo mooi mogelijk in.
Upload een foto van de kleurplaat.
En wie weet… win jij een ambulance van Playmobil.

Veel kleurplezier! 

Kleurplaat insturen? 

Upload vóór 15 november een foto van de kleurplaat via 
npvzorg.nl/jubileumkleurplaat en misschien win jij een prijs.

Meer kleurplaten nodig? 

Download het via 
npvzorg.nl/jubileumkleurplaat.

Doe jij ook mee 
met de jubileumactie?



Verbonden

 ' Onze kracht en 
kompas ligt in het 
woord van God.'

Veertig jaar later is Diederik van Dijk (50) directeur van de NPV.  
Wat is nu de meerwaarde van de NPV in de samenleving? 
En hoe kijkt hij naar de toekomst? Een blik vooruit.

Wanneer bent u aangetreden als directeur? 
Sinds april 2018 mag ik, met veel plezier, 
aanvoerder zijn van de NPV. De positieve 
inzet vóór het leven, de bezinning op 
medisch-ethische dilemma’s, maar ook 
de zorg voor elkaar via onze thuishulp is 
dankbaar werk.

Welke thematiek speelde er in die tijd? 
Vanwege de toen nieuwe donorwet was 
orgaandonatie een actueel thema. Die wet 
dringt iedere burger tot een beslissing. 
De bijeenkomsten die de NPV hierover 
organiseerde, werden druk bezocht. Op een 
avond had ik ruim 1.000 mensen onder het 
gehoor en moesten we ter plekke uitwijken 
naar een kerk. Die grote optocht vergeet ik 
niet snel!
 
Welke rol vervult de NPV in de 
samenleving?
De NPV werkt vol overtuiging vanuit het 
Woord van God. Daarin ligt onze kracht en 

ons kompas. Met ons geluid voor het leven 
én onze diensten en producten willen we 
de héle samenleving dienen. Dat doen we 
soms achter de schermen via lobbywerk 
in politiek Den Haag, maar ook zichtbaar 
tijdens bijvoorbeeld de Week van het Leven. 
En onze thuishulp helpt hulpbehoevende 
mensen, waar dat maar kan.
 
Welke ontwikkelingen heeft de NPV onder 
uw leiding doorgemaakt? 
In de achterliggende jaren is veel 
geïnvesteerd in de zichtbaarheid van de 
NPV. Onze stem moet gehoord worden 
en onze diensten in de etalage. Dit doen 
we met opiniepagina’s, mediacampagnes, 
video’s, een nieuwe website, enzovoort. 
Ook de Week van het Leven hebben we een 
forse impuls gegeven. Dit pakt goed uit. De 
vraag naar onze diensten stijgt en de giften 
blijven groeien, zodat we nog meer kunnen 
betekenen voor de zorg voor het leven.  
We hebben een gouden en gulle achterban!

  Greet Schuurman
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Wat worden komende jaren 
knelpunten op medisch-
ethisch vlak?
Thema’s als abortus en 
euthanasie blijven actueel. 
Voor de NPV worden dit 
nooit achterhoedegevechten. 
Het doden van menselijk 
leven is verschrikkelijk en 
schept een ongezonde 
cultuur. In de komende 
jaren zal de NPV meer 
aandacht besteden aan 
gender. Mensen die hiermee 
worstelen hebben liefdevolle 
hulp nodig.  
Tegelijkertijd wijzen wij ieder 
gedachtegoed af dat haaks 
staat op de goede leefregels 
die God geeft.
 
En verder?
Nederland heeft 
schreeuwend behoefte 
aan verbinding. Er is zoveel 
eenzaamheid. Daarom 
gaan we inzetten op de 
werving van nog meer 
vrijwilligers in de thuishulp. 
Onze vrijwilligers maken 
het verschil in levens van 
mensen.
 
Welke wensen heeft u voor 
de toekomst van de NPV?
Het is mijn gebed dat 
de NPV zo snel mogelijk 
overbodig wordt. Dan 
vindt namelijk iedereen de 
beschermwaardigheid van 
het leven volstrekt logisch, 
en is het omzien naar elkaar 
vanzelfsprekend. Zolang dat 
niet het geval is, en Christus 
nog niet is teruggekomen, 
verrichten wij onze taak met 
passie.

17ZORG voor het leven | jubileumeditie | september 2022



totdat…

Blijft u de NPV steunen? 
Naast uw gebed kan dat door: 

•  lid te zijn, zie onder speciale actie npvzorg.nl/wordlid 

•  vrijwilliger te zijn, zie ook npvzorg.nl/wordvrijwilliger

•  een gift te geven npvzorg.nl/helpen

‘Best apart om te danken voor 40 jaar NPV.  
Het zou toch pas echt reden tot dankbaarheid 
zijn als we de NPV konden opheffen? Gewoon 

omdat de NPV overbodig was. Omdat het voor iedereen 
vanzelfsprekend is dat je omziet naar elkaar en je 
respect hebt voor het menselijk leven, ook voor het 
ongeboren leven. En dat de situatie zo is dat mensen 
zich niet meer hoeven te melden bij onze Advieslijn met 
vragen die hen benauwen.

We weten wel dat dit niet de werkelijkheid is en we deze situatie niet 
gaan meemaken op aarde. Dat weten we, want de oorzaak ligt in onze 
zonden en in ons tekort. Daarom zijn we dankbaar voor het bestaan van 
de NPV. Al 40 jaar een helder Bijbels geluid vóór het leven en vóór een 
helpende hand aan elkaar. Tot de komst van een nieuwe aarde, onder 
een open hemel.’

Diederik van Dijk, directeur

De NPV 
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Medische dilemma's kunnen spelen 
in elke fase van het leven. Vanaf 
de conceptie tot het levenseinde 
kunnen we soms voor medische 
vragen komen te staan. Het nieuwe 
boek Het goede leven bespreekt 
de dilemma's die kunnen spelen 
vanuit christelijke medische ethiek. 
Door de gespreksvragen is het 
boek zeer geschikt voor stellen en 
gespreksgroepen. 

HET  
GOEDE 
LEVEN

Medische ethiek voor elke dag

Het goede leven verschijnt op  
D.V. 1 oktober 2022. Bestel het boek nu 
al voor slechts € 13,95 en ontvang het 
direct na verschijnen op de mat! Bent u 
lid van de NPV? Maak dan gebruik van 
de jubileumkorting van 5 euro die geldt 
t/m 31 december 2022! 

Bestel het boek via  
npvzorg.nl/hetgoedeleven of bel naar 
(0318) 54 78 88.

Jubileumaanbieding

- ADVERTENTIE - 

Bestel het boek via npvzorg.nl/hetgoedeleven  
of bel naar 

 (0318) 54 78 88.



Puzzel

Vorige puzzel 

De oplossing van de puzzel in het juni nummer was ‘DONOR’. Uit vele inzendingen  
- waarvoor dank! - hebben we drie winnaars getrokken. Zij hebben het boek 
De stille jaren van Corrie ten Boom ontvangen.

Streep de woorden rechts van de puzzel door in de woordzoeker.  
Alle overgebleven letters vormen samen de oplossing.  

B A L L O N V A A R T C

L E V E N S W E N S D S

S W S J T L H R T C R A

C E Y U W I E S P R A M

H B N B I D M D R E G E

E I D I K O D I E E E N

P N R L K W E E N N R L

P A O E E N B N A I S E

E R O U L S A E T N C V

R T M M I T T N A G H I

W E T E N S C H A P A N

E B L O G G E R L N P G

BALLONVAART
BLOGGER
DEBAT
DIENEN
DOWN
DRAGERSCHAP
JUBILEUM
LEDEN
LEVENSWENS
ONTWIKKELING
PRENATAAL
SAMENLEVING
SCHEPPER
SCREENING
SYNDROOM
TOEKOMST
WEBINAR
WETENSCHAP

Oplossing
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Puzzel

S K A X N S N M L N H W P V E

H W R O E A O G A O I A O E N

A N O B N R Z T A N S U M E K

R U P L Ĳ G U D D S W A G E B

I A R E L U K S I W T A R A R

N L U O R A C A A E W A R A A

G N U K E H M G Z E H B N F P

R I V C E N E H G P E Ĳ W K V

O U P R H N A A S C A A R K O

N T M N C T G V U R S A O V O

D L A T S A B E A S A K L J R

Z E K N B E L E E R E M E S T

E E R E I Z E N D N A U T O E

I P R T E P I C K N I C K E N

L S N W U O B E G T E L I O T

AFWASSEN
AUTO
BAGAGEWAGEN
BARBECUE
CARAVAN
GASTANK
GRAS
GRONDZEIL
HAMER
HARING
KAMPVUUR
KOELBOX
KOKEN
LUCHTBED
MARSHMALLOWS
NATUUR
PAN
PARASOL
PICKNICKEN
REIZEN
SCHEERLĲNEN
SLAAPZAK
SPEELTUIN
TENT
TOILETGEBOUW
VOORTENT
VOUWWAGEN
VRĲHEID
WINDSCHERM
ZON

Oplossing

De oplossing(en) kunt u voor 15 
november 2022 via de website 
npvzorg.nl/inzending-puzzel aan 
ons doorgeven of opsturen naar 
NPV, Postbus 178,  
3900 AD VEENENDAAL (vergeet niet de envelop 
te frankeren en uw naam en adres te vermelden). 
Onder de juiste inzendingen verloten wij een 
delicatessenpakket van de Eekhoeve en vijf 
exemplaren van ons nieuwe boek ‘Het goede leven’.
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Verbonden

In de maatschappij doen zich voortdurend nieuwe ontwikkelingen voor. 
Dat roept steeds weer de vraag op: wat moet ik hiervan vinden? merkt 
nieuw NPV-bestuurslid Frans de Koeijer (30). ‘Gelukkig biedt Gods 

Woord houvast in deze spanningen en alleen daardoor kan de NPV in die 
spanning staan. Dat vind ik ongelooflijk belangrijk!’

Het werk van 
de NPV staat 
in het  
hart van het 
christen-zijn

 Corina Schipaanbood

Sinds juni is Frans 
bestuurslid van de NPV, maar 
hij draagt de organisatie al 
jaren een warm hart toe. 
‘Juist in deze tijd waarin 
de panelen voortdurend 
verschuiven, sta je steeds 
voor keuzes. Het is dan 
belangrijk om een mening 
te vormen over medisch-
ethische thema’s. Gelukkig 
biedt Gods Woord houvast. 

Maar dat vraagt wel 
voortdurend doordenking en 
gesprek. In deze spanning 
staat de NPV en dat boeit me 
enorm’, vertelt Frans. ‘Toen 
mijn vorige vrijwilligerswerk 
ophield, zei ik tegen m’n 
vrouw dat het me mooi leek 
om iets voor de NPV te doen 
als er een functie vrijkwam. 
In die tijd publiceerde de 
NPV de advertentie waarin 

ze een bestuurslid vroegen. 
Ik hoefde daar niet over na te 
denken’, lacht hij.

Communicatie
Frans is getrouwd, vader 
van twee jonge kinderen en 
deeltijdstudent theologie. 
Hij werkt als strategisch 
communicatieadviseur bij het 
Hoornbeeck College. 
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‘Marketing en communicatie 
zijn dus prominente thema’s in 
mijn leven. Die ervaring hoop 
ik goed te kunnen gebruiken 
als bestuurslid bij de NPV. 
Wat ik precies ga doen als 
bestuurslid moet nog vorm 
krijgen. Maar als ik de NPV 
kan dienen met mijn ervaring 
van de afgelopen jaren vind 
ik het al mooi’, legt hij uit. ‘Mijn 
vrouw is verpleegkundige en 
via haar zie ik ook regelmatig 
welk waardevol werk de 
plaatselijke NPV-afdelingen 
doen. Bijvoorbeeld dat NPV-
vrijwilligers steun bieden aan 
mensen zonder netwerk in 
een terminale fase. Als ik zulke 
verhalen hoor, realiseer ik me 
dat het werk van de NPV in 
het hart van het christen-zijn 
staat. Ik vind het mooi om 
daarbij betrokken te zijn.’ 

Principiële keuzes
Daarnaast biedt de NPV 
mensen de hand en staat 
naast hen, vindt Frans. 'Het 
kan gebeuren dat je opeens 
voor principiële keuzes komt 
te staan. Zoals ik onlangs 
zag bij vrienden, bij wie 
zwanger raken erg moeilijk 
bleek. Het is dan waardevol 
dat je aan kunt kloppen bij de 
NPV die zich hierin verdiepte 
en graag meedenkt', 
vertelt Frans. ‘Hierbij is de 
christelijke achtergrond van 
de NPV heel waardevol. 
Er bestaat alleen ‘goed 
handelen’ wanneer Gods 
handelen erbij betrokken 
wordt. Daarom vind ik het 
belangrijk om als NPV steeds 
weer na te denken over 
wie God is en wat Hij heeft 
gedaan. Want er bestaat 
geen ‘goed’ buiten Hem.’

Felicitatie
Dat de NPV veertig jaar 
bestaat, vindt Frans een 
felicitatie waard. ‘Het laat 
zien dat je er als NPV 
helemaal toe doet. De NPV 
is een mooie, professionele 
organisatie met kundige 
mensen. Op een verjaardag 
blik je terug en ben je 
dankbaar. Anderzijds denk 
je na over wat de komende 
jaren zullen brengen. Ik 
kan me voorstellen dat dat 
alleen maar spannender gaat 
worden, gezien de thema’s 
die in onze samenleving de 
aandacht vragen. Het lijdt 
daarom geen twijfel dat ik mij 
als nieuw bestuurslid graag 
voor het NPV-geluid inzet.’

ZORG voor het leven | jubileumeditie | september 2022 23



D.V. 5 tot en met 
12 november 2022

Steun de campagne voor betere hulp aan 
moeder én kind!

MAAK  
DE WEEK 
VAN HET 
LEVEN 
MOGELIJK

Dankzij hulp 
koos Deborah 
voor haar kindje

  Geef een gift op weekvanhetleven.nl

  Scan de bovenstaande QR-code met 
de camera-app van uw telefoon.

  Of maak een gift over naar  
NL07 RABO 0382 2947 77 t.n.v. 
Stichting Platform Zorg voor Leven

De Week van het Leven wordt onder verantwoordelijkheid van 
Platform Zorg voor Leven georganiseerd door de NPV - Zorg voor 
het leven, Schreeuw om Leven, de ChristenUnie, de SGP, de RMU en 
SGP-jongeren, met steun van heel veel organisaties, bedrijven en 
personen die het leven een warm hart toedragen.

- ADVERTENTIE - 



Help (onbedoeld) 
zwangere vrouwen 
tijdens de Week van 
het Leven met jouw 
verhaal!  
 
Heb jij een gecompliceerde 
zwangerschap meegemaakt 
vanwege de uitkomst van 
prenataal onderzoek? Of ben je 
onbedoeld zwanger geraakt op 
een moment dat daarvoor in je 
leven geen ruimte leek? Wil je jouw 
verhaal vertellen om daarmee 
vrouwen in een vergelijkbare 
situatie te helpen? We komen 
graag met je in contact voor de 
nieuwe campagne van de Week 
van het Leven! Sta je daarvoor 
open? Stuur dan een mailtje met 
een korte samenvatting van je 
verhaal en je telefoonnummer naar 
info@weekvanhetleven.nl.  
Alvast hartelijk bedankt!

Berichten

NPV-themadag

De jaarlijkse NPV-themadag zal dit jaar op een 
andere manier vorm krijgen. We vieren dit jaar 
namelijk ons 40-jarig jubileum en organiseren 
hiervoor diverse bijeenkomsten. 

Alle vrijwilligers zijn van harte welkom op de 
NPV- jubileumdag op D.V. 1 oktober as. Op de 
achterzijde van deze ZORG leest u meer over de 
NPV-jubileumdag en hoe u zich kunt aanmelden. 

Daarnaast worden er ook 3 webinars 
georganiseerd, wij nodigen u van harte uit om 
hier aan deel te nemen. Op pagina 29 vindt u 
hierover meer informatie. 

Kijk ook op npvzorg.nl/jubileum

Aankondiging

NPV-keuzehulp 
‘Prenataal 
onderzoek’

Elk leven is een kostbaar 
wonder, geschapen door de 
Heere. Als je een kindje mag 
verwachten krijg je allerlei 
onderzoeken aangeboden om 
te kijken of hij of zij gezond 
is. Of jullie dat willen, hangt af 
van wat jullie daarin belangrijk 
vinden. Het is belangrijk 
hierover na te denken. De 
keuzehulp 'Prenataal onderzoek' 
helpt jullie om (weloverwogen) 
keuzes te maken.   

Maak deze keuzehulp op 
npvzorg.nl/keuzehulp-
prenataal-onderzoek.   

Nieuw
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Anna, onze 
gezonde 
dochter… met 
het syndroom 
van Down

  Rineke Heij

Daar ligt ze dan in de box, in de stilte van 
de ochtend, rustig van zich af te kijken: 
het meisje waar tijdens de zwangerschap 

zoveel zorgen om waren. ‘Anna, onze gezonde 
dochter… met het syndroom van Down’, zoals 
André, haar vader, dat zo treffend zei.

We blikken met André en 
Dorinda Flier terug op een 
moeilijke periode, waarin 
Dorinda zwanger is. Tijdens 
die zwangerschap voeren 
vragen en onzekerheden de 
boventoon. Toch mogen ze 
ook Gods zorg en nabijheid 
ervaren. 

Dorinda en haar man 
André herinneren zich de 

eerste afspraak met de 
verloskundige goed. ‘Daar 
gingen we gelukkig samen 
heen. Ik bleek zwanger van 
een tweeling. Dat had me 
altijd leuk geleken. Maar bij 
één kindje werd geen leven 
meer gezien. Bij het andere 
kindje zag ze een verdikking 
bij de nekplooi. Alles bij 
elkaar was zo verwarrend.’ 

Inzicht

26



Een echo in het ziekenhuis 
bevestigt dat één van de 
twee overleden was. De 
gynaecoloog heeft dan 
nog geen zorg over het 
andere kindje. ‘We verlieten 
het ziekenhuis met de 
boodschap "Ga naar huis en 
geniet ervan."

Een volgende echo bevestigt 
echter het vermoeden van de 
verloskundige: een hygroma 
colli (RH – een verdikking 
in de hals die kan duiden 
op een chromosomale 
afwijking). 'Sommige mensen 
kiezen ervoor het vruchtje 
te laten weghalen', zei de 

gynaecoloog daarop. Ik kon 
even niets zeggen. 

André benoemde direct dat 
wij daar niet aan denken. 
Dit kind hoorde er voor ons 
helemaal bij. Het voelde zo 
tegendraads.’  
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‘Omdat we de zwangerschap 
niet wilden afbreken, 
stonden we ineens 
voor de keuze: wel of 
geen vlokkentest of 
vruchtwaterpunctie? Bewust 
hadden we niet voor de 
NIPT gekozen. Maar wat 
nu? Veel informatie had ik 
al wel, maar in mijn hoofd 
was het chaos. Een gesprek 
met de medewerker van 
de Advieslijn heeft me 
erg geholpen om alles op 
een rijtje te zetten.’ André 

vult aan: ‘We werden 
geconfronteerd met zo’n 
andere levensvisie. Maar 
we hebben gemerkt dat als 
je aangeeft dat je voor het 
leven gaat, de artsen er ook 
voor gaan.'  
Tijdens de 20 wekenecho 
is wonderlijk genoeg 
geen afwijking meer te 
zien. 'Door die uitslag 
zagen we definitief af 
van een vlokkentest of 
vruchtwaterpunctie. Toch 
hielden we er nog wel 

rekening mee dat er tijdens 
of na de bevalling nog dingen 
zichtbaar konden worden.’ 
Dat blijkt een terechte zorg 
te zijn. Kort na de bevalling 
wordt vastgesteld dat Anna, 
nu 9 maanden oud, het 
syndroom van Down heeft. 
‘Maar we kunnen haar niet 
missen. Door alles heen 
heeft de Heere voor ons 
en voor Anna gezorgd. Hij 
gaf én geeft kracht om te 
dragen.

Tips van André en Dorinda 
als je zelf voor keuzes van 
prenataal onderzoek staat:

Bedenk dat alles (willen) 
weten ook een keerzijde 
heeft: het legt druk op de 
hele zwangerschap.

Verzamel alle informatie 
om daarna goed te kunnen 
afwegen.

Vaar niet blind op advies 
van het ziekenhuis.

Schroom niet om vragen te 
stellen. Het is jullie kindje, 
het is jouw lichaam! 

Boven alles: bid. Doe het 
niet alleen, maar samen met 
God.
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Al vier decennia mogen we opkomen voor het leven, met hoofd, hart en handen. 
Om dat te vieren nodigen we u van harte uit om deel te nemen aan onze 
webinars, op 27, 28 en 29 september. De webinars bieden een kijkje achter 

de schermen van de NPV. Extra leuk is dat u mee kunt doen door live uw vragen te 
stellen en zo mede de inhoud van de uitzending te bepalen.

Webinars

D.V. DONDERDAG 29 SEPTEMBER

Meer vrijwilligers, minder euthanasie?, 
m.m.v. wetenschapper en ethicus Stef Groenewoud

 
Zou er nog evenveel vraag zijn naar euthanasie als meer mensen vrijwilligerswerk 

doen? Wat is het effect van aandacht en hulp aan onze kwetsbare medemens? Daarover 
gaan we tijdens de webinar ‘Meer vrijwilligers, minder euthanasie?’ in gesprek met Stef 

Groenewoud. Ook gaan we in gesprek over de vraag hoe het is om vrijwilliger te zijn. Hoe heeft NPV-
Thuishulp zich ontwikkeld? En hoe ziet de toekomst eruit voor Thuishulp? 

Ga voor meer informatie en aanmelding naar npvzorg.nl/jubileum

D.V. DINSDAG 27 
SEPTEMBER

Van levensbelang -  
een christelijk geluid in  

politiek, samenleving en 
huiskamer, m.m.v. historicus 

en publicist Bart Jan Spruyt
 
Voltooid leven, gender, abortus, embryo-
onderzoek… In de politiek staan medisch-
ethische thema’s hoog op de agenda. Daarbij 
staat de waarde van het (soms kwetsbare 
of gebutste) leven onder druk. Ook beweegt 
de publieke opinie steeds verder weg van 
wat God ons geeft en voorhoudt. Hoe 
vinden we gehoor voor dat geluid? En hoe 
kan elk leven erkend worden en op waarde 
worden geschat; in wetgeving, politiek en de 
samenleving?

D.V. WOENSDAG 28 
SEPTEMBER

De ‘112’ van de NPV; 
25 jaar advies en 
meedenken bij medisch-
ethische vragen, m.m.v. 
ervaringsdeskundigen André 
en Dorinda Flier
 
Wat als op een willekeurig moment een 
moeilijke medisch-ethische vraag je pad 
kruist? Bijvoorbeeld als je een moeilijke uitslag 
hebt ontvangen na prenataal onderzoek? Of 
wanneer je geconfronteerd wordt met een 
moeilijke behandelbeslissing op de IC? Welke 
keuzes kun je dan maken vanuit christelijk 
oogpunt? Op die momenten is de  
NPV-Advieslijn voor u en jou beschikbaar, 
al 25 jaar. In dit webinar hoort u wat de 
Advieslijn voor mensen kan betekenen, en hoe 
gebruikers dit ervaren. Tijdens dit webinar 
zullen we ook speciale aandacht hebben voor 
de thema’s gebrokenheid en maakbaarheid. 



Inzicht

Inmiddels is ze 25 jaar betrokken bij de 
Advieslijn 24/7. Janny Brokking was 
een van de eerste vrijwilligers toen 

deze belangrijke hulplijn in 1997 als NPV-
Consultatiepunt van start ging. Het feit 
dat zij nog steeds betrokken is, laat zien 
dat dit werk haar hart heeft. We stellen 
haar een paar vragen. 

Wat motiveert jou voor dit werk?
De NPV is een professionele organisatie die mensen 
wil helpen bij het maken van verantwoorde medisch-
ethische keuzes. Ik vind het mooi dat ik daar een 
onderdeel van mag zijn. Naar mensen mag luisteren, 
hen te woord mag staan, met hen mag meedenken bij 
moeilijke keuzes. Op de website van de NPV lees ik 

Een kleine  
schakel in een 
mooie hulplijn:
NPV-Advieslijn 
24/7 

  Ali van Dijk
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woorden die mij uit het hart zijn gegrepen: 
‘Christelijke ethiek zoekt naar de ‘zin’ in 
gezondheid en ziekte, lijden en dood. 
Goede zorg is ‘heilzaam’ in de brede zin 
van het woord. Ze heeft oog voor alle 
kanten van het mens-zijn: lichaam, ziel en 
geest. In een tijd waarin gezondheidszorg 
steeds ‘technischer’ wordt, maakt ze 
ruimte voor de ‘menselijke’ kant van de 
zorg.’ Dit aspect probeer ik mee te nemen 
in de gesprekken bij de Advieslijn.

25 jaar NPV-Advieslijn 24/7: welke 
ontwikkelingen vallen op?
Toen we startten met de Advieslijn kregen 
we een mobiele telefoon, heel bijzonder 
in die tijd! Na een hulpvraag schreef je 
een verslag op papier en stuurde je het op 
naar het kantoor van de NPV. Heel anders 
dan hoe het nu gaat: digitale registratie, 
snel overleg met de achterwacht of zelf 
iets opzoeken op internet. Doordat er 
veel meer informatie beschikbaar is, 
zijn de vragen veranderd. Mensen doen 
zelf veel meer 'digitaal onderzoek'. Het 
wordt daardoor niet altijd makkelijker: het 
geeft vaak keuzestress als je leest over 
verschillende behandelmogelijkheden. 
Ook de rol van de arts is veranderd: 
25 jaar geleden had een arts meer 
zeggingskracht, zijn mening woog zwaar. 
Nu wordt in gesprekken veel meer 
gestreefd naar consensus. Het is voor 
de patiënt en familie soms ‘zwaar’ als zij 
hierdoor het gevoel hebben dat zíj een 
beslissing moeten nemen, zoals over 
reanimatie of beademing.

Wat wil jij mensen meegeven rond zulke 
ingrijpende beslissingen?
Laat je goed informeren over de voor- 
en nadelen van een behandeling. Niet 
behandelen kan ook een goede keuze 
zijn. Maar het belangrijkste vind ik: denk 
op tijd na wat je belangrijk vindt en maak 
dat bespreekbaar met je naaste/familie en 
met de arts.

Welke meerwaarde zie jij voor de NPV-
Advieslijn 24/7?
Veel vragen bij de Advieslijn gaan over 
behandelingsvragen, zoals tijdens een 
verblijf op de intensive care (ic). Tijdens 
een ic-opname worden regelmatig 
familiegesprekken gehouden. Het 
is belangrijk dat mensen zich goed 
voorbereiden op deze gesprekken. Bij de 
Advieslijn kunnen we daarbij helpen en 
tips geven. Ook na een gesprek blijven 
mensen vaak zitten met vragen of moeten 
er keuzes worden gemaakt. Graag willen 
we hierin behulpzaam zijn. Het is niet 
gemakkelijk om in moeilijke situaties 
goede beslissingen te nemen.

Wat raakt jou in dit werk? 
Het verhaal van de beller. Soms midden 
in de nacht, als mensen het niet meer 
weten, maar toch de moed hebben om de 
Advieslijn te bellen. Dat ik mag luisteren 
en daar waar het kan advies of sturing kan 
geven in de zorgen van het leven of bij het 
sterven.

Wat wil je betekenen voor de mensen die 
bellen?
Een kleine schakel zijn in een heel mooie 
hulplijn die 24/7 gebeld kan worden!

Zelf advies nodig? 

Bel de NPV-Advieslijn:  
(0318) 54 78 88

Bij dringende vragen rond 
begin en einde van het leven 

24/7 bereikbaar!

Voor meer informatie:  
npvzorg.nl/advieslijn 
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PROGRAMMA

 Interactieve sessie met Ben Tiggelaar
  Presentatie boek Het goede leven
 Viering jubileum 25-jarig bestaan NPV-Advieslijn
 Presentatie door Riekelt Pasterkamp 
 Kijk voor het hele programma op npvzorg.nl/jubileum 

Het goede leven
D.V. 1 OKTOBER 2022

De NPV viert haar 40-jarig bestaan. Dat is reden voor 
dankbaarheid. We vieren dit feestelijke jubileum graag 
samen met u op zaterdag 1 oktober. 
Van harte welkom! 

JUBILEUMDAG

Voor alle  bezoekers ligt er  een goodiebag  klaar.
Foto Elisabeth Ismael

PRAKTISCHE INFORMATIE

 10:00 uur
 12:30 uur
 Christelijke Hogeschool Ede
  Gratis toegang, ook als u geen lid  

bent van de NPV
 npvzorg.nl/jubileum

JUBILEUMWEBINARS

Neem ook gratis 
deel aan onze 
webinars over 40 
jaar medische ethiek, 
persoonlijk advies 
en het belang van 
vrijwilligers. 

27 SEPTEMBER  Van levensbelang; een christelijk geluid in politiek, 
samenleving en huiskamer, m.m.v. Bart Jan Spruyt

28 SEPTEMBER  De '112' van de NPV; 25 jaar advies en meedenken 
over medisch-ethische vraagstukken, 
m.m.v. André en Dorinda Flier

29 SEPTEMBER   Meer vrijwilligers, minder euthanasie?, 
m.m.v. Stef Groenewoud

Kijk voor meer informatie op npvzorg.nl/jubileum.


