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• Psychiater Levenseïndekliniek wijst verzoek af

Tbs’er: liever dood
dan naar de longstay
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Harm Graat
Nijmegen/Den Haag
Een 42-jarige tbs’er die twintig jaar gele
den werd veroordeeld wegens zedende
licten met minderjarige jongens, heeft te
vergeefs om euthanasie gevraagd. Hij
wilde sterven omdat de tbs-instelling
waar hij verblijft, de Pompestichting in
Nijmegen, overwoog hem over te plaatsen
naar de longstayafdeling. ,,Toen zei hij:
dan wil ik liever dood”, zegt zijn advocaat,
Jan-Jesse Lieftink.
Een psychiater van de Stichting Levens
eindekliniek bezocht de tbs’er eerder dit
jaar in de Nijmeegse tbs-instelling, maar
wees het verzoek af. Volgens Lieftink om
dat er in de ogen van de Levenseindekli
niek geen sprake zou zijn van ondraaglijk
en uitzichtloos lijden. De tbs’er vindt vol-

gens zijn advocaat dat hij de keuze zou
moeten hebben tussen longstay en de
dood. Hij leek na een bijna 20-jarige be
handeling op weg naar terugkeer in de sa
menleving, maar kreeg eind vorig jaar een
terugval. Hij worstelt met zijn geaardheid
en is volgens Lieftink tot het besef geko
men, dat hij misschien toch nooit zelf
standig zal kunnen functioneren in de
maatschappij.
De Stichting Levenseindekliniek noemt
het euthanasieverzoek van de tbs’er ‘zeer
uitzonderlijk’. Een woordvoerder wil om
privacyredenen niet ingaan op de redenen
van de weigering, maar stelt in algemene
zin dat alleen het niet willen ondergaan
van longstay of levenslang geen grond
voor euthanasie kan zijn.
In Nederland verblijven 110 tbs’ers op
de longstayafdelingen in Vught, Nijme-

gen en (het dorpje) Zeeland, allemaal on
derdeel van de Pompestichting. Uit cijfers
van deze tbs-instelling blijkt dat jaarlijks
gemiddeld 10 procent van de longstayers
uitstroomt naar reguliere vormen van tbs
behandeling of tbs-longcare (meer per
spectief en behandeling, minder restric
ties dan longstay). Desalniettemin komt
56 procent nooit meer vrij, omdat de risi
co’s te groot zijn. Deze longstayers blijven
tot hun laatste adem in de kliniek.
Advocaat Lieftink pleit voor het verbin
den van een maximumverblijfaan de tbs.
Het is volgens hem in strijd met het Euro
pees Verdrag voor de Rechten van de
Mens om mensen levenslang op te slui
ten.
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