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Bevallingsverlof man
bijkraamdoodvrouw
Van onze verslaggeefster
Nanda Troost

amsterdamEenvaderkan
voortaanhetbevallingsverlof van
demoederovernemenals zijbij
degeboordevaneenkind isover-
leden.Hetkabinetheeftgisteren
ingestemdmetditplanvanminis-
ter LodewijkAsschervanSociale
ZakenenWerkgelegenheid.

‘Geweldigdatdit isgeregeld’,zegtNor-
bert (50), die eind vorig jaar aandacht
vroeg voor zijnmoeilijke omstandig-
heden nadat hij een uur na de ge-
boordevanzijnzoonZeph-Claytonwe-
duwnaar was geworden. ‘Het is nu
april,erzijnondertussentwee,driean-
deremannendie indezedroeve situa-
tie zitten,maarnu tenminste tienwe-
kenrespijthebben.’

Het komt in Nederland hooguit
twintigkeerperjaarvoordateenvader
na de geboorte alleen met zijn kind
achterblijft. Dat maakte het des te
schrijnender dat er geen oplossing
kwam, vindt IreneWilthagen,mede-
werker van het juridisch loket in Til-
burg. ‘Weliepenechtachter, inandere
landen isdit veel langergeregeld.’

Deaanpassinglevertookeerdergeld
op dan dat het iets kost. Het UWV be-
taaltaandevaderinplaatsvandemoe-
der. Voorwerkgevers zal demaatregel

positief uitvallen omdatwerknemers
zichnietziekzullenmelden,verwacht
hetministerie.

Het bevallingsverlof voor weduw-
naarsmaaktonderdeeluitvaneenver-
ruimingvandemogelijkhedenomar-
beid en zorg te combineren. Mantel-
zorgerskunnennualleenverlof opne-
men als ze zorgen voor een zieke
partner, kind of ouder. Datwordt uit-
gebreid voorwie voor een zieke of be-
kendezorgt. Kortdurendzorgverlof is
ermaximaaltweewekentegen70pro-
centvanhetloon, langdurigzorgverlof
is zeswekenonbetaald.

Hetrechtopzorgverlof geldtboven-
dien straks vooralle vormenvanzorg.
Nuiseralleenrechtoplangdurigzorg-
verlof alshetgaatomeenlevensbedrei-
gende ziekte. Het kabinet wil ook de
zwangerschapsregelingvoormoeders
metcouveuse-kinderenverruimen.De
tijd dat het kind in de couveuse ligt,
wordt aanhet verlof toegevoegd.Ook
het vaderverlof wordt uitgebreid, van
tweetotvijf dagen.Driedagenzijn on-
betaald. De werkgever kan dat verlof
echternietweigeren.

Het kabinet breidt de verlofregelin-
gen uit omdat mensen steeds meer
zorgtakenhebben.Datmaakthetcom-
bineren van werk en zorg lastiger. Te
veel mensen stoppen daardoor met
werken of gaan korter werken, vindt
hetkabinet.

begroet door zijn zus, volgens Broekema. Afdruk (rechts) van een Sumerische rol (links). Foto British Museum

‘Eigenlijkdenk ikwel eens:het isnog
veelouderdandeSumeriërs. Ikdenk
datdezeverhalen teruggaantothet
ontstaanvande landbouw, inhet
Anatolië enSyrië van tienduizend jaar
voorChristus.Dit is een traditiedie

nogeensduizenden jarenverder te-
ruggaat endaarna inallerlei gedaan-
tendekopopsteekt.’

Henriette Broekema, Inanna, Lady of
Heaven and Earth, uitg. Elikser.

Op een fresco uit de 15de of 16de eeuw in het Italiaanse stadje Momo
begroet Maria de opgestane Jezus. Foto Getty

de belofte

De Bijbel: ‘Petrus zei: ‘Al zou ikmet
u moeten sterven, verloochenen zal
ik u nooit.’’ (Matteüs 26:35)
Dumuzi’s Droom: ‘Als ik jouw plek
verraad, dan mogen jouw honden
mij verslinden!’

het verraad

De Bijbel: ‘Daarop ging een van de
twaalf, die met de naam Judas Iska-
riot, naar de hogepriesters en zei:
‘Watkrijgikvanualsikhemaanuuit-
lever?’ Ze betaalden hem dertig zil-
verstukken.Vanaf datmomentzocht
hij een gunstige gelegenheid om
hemuit te leveren.’ (Matteüs26:14)
Dumuzi’s Droom: ‘Toen boden ze
zijnvriendeenslootmetwater,enhij
accepteerde het. Ze boden hemeen
veld met graan, en hij accepteerde
het. (..) ‘Mijnvriendisweggedokenin
de greppels van Arali, maar ik weet
zijn verblijfplaats niet’. En ze vingen
Dumuzi indegreppels vanArali.’

de arrestatie

De Bijbel: ‘Nogvoorhijuitgesproken
was kwam Judas eraan, een van de
twaalf, in gezelschap van een met
zwaarden en knuppels bewapende
bende.’ (Marcus 14:43)
Dumuzi’s Droom: ‘Zijdievoordeko-
ning kwamen vormden een bende.
DanwarenertweemannenuitAkcak
die voor de koning kwamen,met (..)
ophunschouders.Metknuppelsom
hunmiddel, waren er tweemannen
uit Urim die voor de koning kwa-
men.’

Tekstfragmenten
die op elkaar lijken

van deSumeriërs’

Kliniekvoor
levenseinde
‘onzorgvuldig’
Van onze verslaggeefster
Maud Efting

amsterdamDeLevenseindekli-
niekheeftonzorgvuldiggehan-
deldbijdeeuthanasievaneen
ernstigdepressieve,bejaardepa-
tiënte.Datblijktuithetoordeel
vande toetsingscommissie.De
artshadmeer tijdmoetennemen
voordepatiënteenhaarookzon-
derhaarkinderenmoetenspre-
ken.

Het is voor het eerst sinds de oprich-
ting in2012datdeLevenseindekliniek
opde vingers is getikt. De zaakwordt
doorgestuurdnaar hetOpenbaarMi-
nisterie ende inspectie.

De patiënte leed al dertig jaar aan
ernstige depressies. Het gaat om een
vrouw tussen de 80 en 90 jaar die in
septembervorigjaareuthanasiekreeg.
Haardepressieswarendelaatste jaren
verergerd. Antidepressiva hadden
geeneffectmeer.Ookkreegzetweeuit-
gebreideelektroshockbehandelingen,
zonder resultaat.Daardoorhadze last
gekregenvangeheugenverlies.

De Levenseindekliniek behandelt
euthanasieverzoekenuithethele land
vanpatiëntendiebijhunhuisartsgeen
gehoorvinden.

Twee gesprekken

De arts van de kliniek voerde binnen
drie dagen tijd twee gesprekkenmet
de vrouw, in aanwezigheid van haar
kinderen. Dit gebeurde zo’n drie we-
ken voor haar overlijden. ‘Hij had tij-
densdeze tweegesprekkennooitmet

de patiënte alleen gesproken’, aldus
hetverslagvandetoetsingscommissie.
‘De kinderenhadden zich echter niet
inhetgesprekgemengd,tenzijhijhun
daaromvroeg.’

De vrouw had ‘geen enkel plezier
meer in het leven, geen zin in een be-
zoek van kinderen of kleinkinderen
en was voor alles bang. Zij was bang
om op te staan en naar bed te gaan,
voelde zich de hele dag uitgeput’. Be-
halve haar kinderen zag ze niemand
meer. Zekwamvanwegeangstenniet
buiten, zat alleenmaaropdebanken
voelde zich gevangen in haar huis.
Ook had ze hoofdpijn. ‘Haar hoofd
voelde als een blok beton.’ Tv kon ze
niet volgen en in drie jaar tijd was ze
26kilo afgevallen.

Volgens de commissie had de arts
eenpsychiatermoetenraadplegenom
te toetsenof zewilsbekwaamwas. ‘Zij
was in een recent verleden suïcidaal,
maar had twee jaar geleden nog van
haarvakantiegenoten.’

De Levenseindekliniek zegt nog
steeds achter het besluit te staan, dat
doordeartsmeteenteamwerdgeno-
men. ‘Ditwasgeentwijfelgeval. Erwa-
ren geen aanvaardbare mogelijkhe-
denmeer omhet lijden te verlichten.
Wewetendatde familieuitermatege-
lukkigwasmet demanier waarop al-
les is gegaan. Het draait omde vraag
of je tot een zorgvuldige conclusie
kunt komen. Dat kan binnen enkele
gesprekken volkomen duidelijk zijn.
We zijn ervan overtuigddatwe inhet
belang vandepatiënt hebbengehan-
deld.Wel is dit een leermoment voor
ons.’


