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Algemeen
De Stichting Euthanasie in de psychiatrie (SEP) werd opgericht op 20 april
2010 en heeft volgens artikel 2 als doel:
“Het bevorderen van de mogelijkheid tot een menswaardig sterven bij
ondraaglijk lijden als psychiatrisch patiënt en het bespreekbaar maken en
begeleiden waar mogelijk van een doodswens, en het verrichten van alle
handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.”
De Stichting is gevestigd in Vught.
De Stichting is opgericht door ouders van kinderen die als gevolg van een
langdurige uitzichtloze psychiatrische ziekte en na een vergeefs verzoek om
euthanasie een einde aan hun leven hebben gemaakt.
De Stichting SEP is ingeschreven in het stichtingenregister onder nummer
17284117.
De Stichting is door de belastingdienst als ANBI geclassificeerd, dwz dat
giften aan de Stichting SEP fiscaal aftrekbaar zijn.
Het bestuur bestaat per 31 december 2015 uit:
JWTh Croonen-de Jager, voorzitter
SSL Demas, secretaris
PhJM van Eekeren, penningmeester
WFM Giebels-Derks, lid
N Matagora, lid
Vorig jaar hebben we wegens ziekte afscheid moeten nemen van Carine de
Vries als bestuurslid. Zij was een van de oprichters, die samen met
Jeannette Croonen lange tijd als “de moeders” het gezicht van de Stichting
vormde. Carine is op 29 januari 2015 overleden.
Het bestuur heeft medio 2015 afscheid genomen van Liesbeth Blomjous, die
vanaf het eerste uur deel heeft uitgemaakt van het bestuur van de stichting;
de opengevallen plaats is door het toetreden van Wilfried Giebels weer bezet,
zodat het bestuur van de stichting weer bestaat uit 5 leden.
Activiteiten in 2015
De aandachtspunten van de stichting zijn:





Het stimuleren van de deskundigheidsbevordering over euthanasie in
de psychiatrie bij artsen en verpleegkundigen, o.a. door de inbreng
van ervaringsdeskundigheid bij cursussen, seminars, congressen, e.d.;
Ervaringsdeskundigheid inbrengen bij de tot stand koming of
herziening van de regelgeving en richtlijnen die te maken hebben met
euthanasie en in het bijzonder met betrekking tot psychiatrische
patiënten;
Het onderhouden van een landelijk netwerk van personen en
organisaties op het gebied van psychiatrie en/of euthanasie;
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Het bieden van een luisterend oor aan psychiatrische patiënten en hun
vrienden/verwanten, die bij hun behandelaars geen of te weinig
aandacht vinden voor hun problemen met het leven en hen
doorverwijzen naar instanties die hen behulpzaam kunnen zijn;
Het geven van informatie aan leerlingen, studenten die zich voor hun
studie of anderszins willen verdiepen in de problematiek van
euthanasie in de psychiatrie.

In dit kader zijn voor 2015 te noemen:
















Deelname en inbreng bij de thematiek moreel beraad op de
Hogeschool Heerlen;
Deelname en inbreng bij een congres in Alkmaar in het kader van de
dag van de verpleging;
Deelname en inbreng bij een congres voor psychiaters in Utrecht;
Overleg met Mondriaan over deskundigheidsbevordering;
Contacten met Reinier van Arkel in het kader van de herziening van
hun beleid inzake euthanasie;
Ondersteuning onderzoek van SPV-student naar praktijk euthanasie in
de psychiatrie;
Realisatie deelname aan de Invitational Conference van de NVVP, dit in
verband met de herziening van de richtlijn Omgaan met het verzoek
om zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis in
februari 2016;
Contacten met hoogleraar Kwaliteit van het Levenseinde,
beleidsmedewerker KNMG en docenten medische ethiek;
Diverse contacten met directie en medewerkers van de NVVE en
presentatie voor de NVVE jongerenafdeling;
Bijwonen boekpresentatie Libera me van Lieve Thienpont, dat handelt
over ons thema;
Medewerking aan een radio-interview en tv-documentaire;
Diverse gesprekken met leerlingen van middelbare scholen en
studenten aan hogescholen en universiteit voor scripties e.d. over ons
thema;
Telefonisch en per mail vele contacten met psychiatrische patiënten en
hun verwanten;
Voorbereiden en bemannen van een commissie die zich gaat
bezighouden met het bevorderen van participatie van naasten in de
behandeling van psychiatrische aandoeningen, het bespreken van een
doodswens en een traject richting euthanasie. Deze commissie start
haar werkzaamheden in 2016.

De algemene conclusie naar aanleiding van de activiteiten van SEP is dat er
steeds meer aandacht komt voor het onderwerp, hetgeen de intentie is van
de stichting. Ook is er een omslag te constateren in de omgang met
euthanasieverzoeken van psychiatrische patiënten. Het aantal psychiatrische
patiënten dat gehoord werd is gestegen van 0 in 2008 naar 41 in 2014.
Desondanks is het aantal zelfdodingen bij psychiatrische patiënten nog
steeds veel te hoog, hetgeen niet alleen verschrikkelijk is voor de patiënten
die het betreft, maar ook de nabestaanden, omstaanders en hulpverleners.
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Balans 31-12-2015
31-12-2015

31-12-2014

€

€

Activa
Vorderingen
Voorraden
Liquide middelen
Totaal activa

119
p.m.
7.582
------7.701
====

203
4.490
7.681
------12.374
====

300
9.902
- 4.534
------5.668

300
2.647
7.255
------10.202

2.033
------7.701
====

2.172
-------12.374
====

Passiva
Kapitaal
Reserve
Resultaat boekjaar
Eigen vermogen
Schulden op korte termijn
Totaal passiva
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Rekening van baten en lasten 2015

Opbrengst boeken, lesbrieven, rapporten
Kostprijs en verzendkosten
Netto-opbrengst boeken
Giften
Vergoeding gastoptredens
Totaal opbrengsten
Projectkosten/symposia
Projectsubsidie/bijdragen symposia
Netto projectkosten
Algemene kosten
Afboeking voorraden
Totaal kosten
Exploitatiesaldo
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2015

2014

€

€

303
276
-----27
240
390
-----657
===
878
0
----878
451
3.862
------5.191
====
- 4.534
====
-

744
543
------201
7.876
630
------8.707
====
-

1.314
0
------1.314
138
------1.452
====
7.255
====
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Toelichting op de balans per 31-12-2015
31-12-2015

31-12-2014

€

€

Vorderingen
Bijdrage instelling voor deelname
aan symposium/ lesprogramma e.d.

119

203

Voorraden
Boeken
Rapporten
Lesbrieven psychiaters

p.m.
p.m.
p.m.
----p.m.

Totaal

3.456
528
506
------4.490

Aangezien de verkoop van rapporten en lesbrieven vermoedelijk niets
zal opbrengen en de verkoop van boeken terugloopt, is de waarde
hiervan teruggebracht naar 0.
Aantal boeken
Aantal rapporten
Aantal lesbrieven

241
29
33

256
48
46

7.582

7.681

Liquide middelen
Rekening NL 17 INGB 0005 4373 40
Schulden korte termijn
Bankkosten 4de kwartaal
(Ex)bestuursleden stichting
Nog te leveren boeken
Onkosten

33
2.000
0
0
------2.033

Totaal

7

35
2.000
22
115
------2.172
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Toelichting rekening van baten en lasten 2015
Opbrengst boeken
Er zijn in 2015 25 boeken verkocht via de website en bij lezingen,
symposia e.d. (2014: 31 exemplaren).
Projectkosten

€

Opleiding en voorlichting
Landelijk netwerk
Kosten website
Telefoonkosten lotgenoten

447
271
130
30
----878
===

Totaal
Algemene kosten
Bankkosten
Bestuurskosten

128
323
----451
===

Totaal
Afboeken voorraden

Aangezien de verkoop van rapporten en lesbrieven vermoedelijk niets
zal opbrengen en de verkoop van boeken terugloopt, is de waarde van
de voorraden teruggebracht naar 0.
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