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‘Niet-reanimatiepenning
heeft geen enkele waarde’
Behandelverbod

Bestel hem niet, de niet-reanimatie-
penning van de Nederlandse Ver-
eniging voor Vrijwillig Levenseinde
(NVVE). Die biedt geen garantie dat
de drager bij een hartstilstand
wordt gevrijwaard van reanimatie.
Dat schrijven twee vooraanstaan-

de medisch specialisten, de inter-
nisten Frank Bosch (Rijnstate Zie-
kenhuis Arnhem) en hoogleraar/in-
ternist Yvo Smulders (VUmc Am-
sterdam) vandaag in Trouw. De
NVVE doet volgens beiden veel te
stellige uitspraken over de beteke-
nis van de penning, waarvan er in-
middels 20.000 zijn verkocht. De
penning is helemaal geen behan-
delverbod, stellen zij. Dat strookt
immers niet met de huidige medi-
sche richtlijnen zoals die zijn opge-
steld door de artsenfederatie
KNMG. Daarin staat dat alleen mag
worden afgezien van reanimatie als
de wens van de patiënt wordt on-
dersteund door aanvullende infor-

matie – bijvoorbeeld in het me-
disch dossier of een verklaring van
huisarts of familie. Tot die tijd mag
gewoon worden gereanimeerd.
“Deze handelwijze vinden wij zorg-
vuldiger en meer ethisch verant-
woord”, schrijven beide artsen.
De penning plaatst medici én pa-

tiënten voor allerlei ingewikkelde
vragen. Want in welke mate is ie-
mand die zo’n penning bij de NVVE
bestelde wel goed geïnformeerd
over zijn kansen op genezing en
herstel na zo’n reanimatie? De art-
sen verwijten de NVVE bangmake-
rij. Zo verkoopt de vereniging de
penningmet het argument dat ‘nie-
mand toch een kasplantje wil wor-
den?’. “Niemand wil dat. Maar het
is een zeer zeldzame resttoestand
na reanimatie. Zo’n ‘karikatuur’
maakt van de penning echter wel
een succes.” (TROUW)

OPINIE Penning is een slecht idee

‘Knevel & Van den Brink’
komt niet meer terug op tv
Nieuwe praatprogramma’s

Het EO-praatprogramma ‘Knevel &
Van den Brink’ beleefde gister-
avond de laatste aflevering. Ten-
minste, in de huidige vorm. De EO
heeft nog altijd de ambitie om vol-
gende zomer terug te komen met
een late night talkshow. Maar of dat
met Andries Knevel, Tijs van den
Brink of beide presentatoren is, is
niet bekend.
De geruchtenmachine op het Me-

diapark draaide de afgelopen we-
ken al overuren. Nu Jeroen Pauw
vanaf komende maandag te zien is
met zijn nieuwe praatprogramma
en het bekend werd dat Eva Jinek
hem tijdens de winterstop gaat op-
volgen, was de vraag: wat gaat er
met ‘Knevel & van den Brink’ ge-
beuren? De afgelopen jaren vulden
dat duo de vakanties van ‘Pauw &
Witteman’ op.
De EO heeft dan wel de ambitie

daar volgende zomer gewoon mee
door te gaan, maar het is aan de

zendermanager van NPO 1 om dat
te beslissen. Die knopen zijn nog
niet doorgehakt. Duidelijk is wel
dat het voor ‘Knevel & Van den
Brink’ in de huidige vorm is afgelo-
pen.
Het EO-duo heeft het vanaf het be-

gin, acht jaar geleden, lastig gehad.
Zo kregen ze de kritiek te veel de
Vara-collega’s Jeroen Pauw en Paul
Witteman na te willen doen. Ook
keken er minder mensen naar het
EO-praatprogramma dan naar dat
van de Vara. Nu concurrent Hum-
berto Tan op hetzelfde tijdstip suc-
cesvol is met ‘RTL late night’, is dat
belangrijker geworden.
Waar de zendermanager dan wel

naar op zoek is, is niet bekend.
Pauw gaat met zijn nieuwe pro-
gramma in ieder geval een optimis-
tischere toon aanslaan dan voor-
heen, zei hij deze week tijdens de
presentatie van het nieuwe seizoen
van de publieke omroep. (TROUW)

Zoon Bouterse bekent
schuld in Hezbollah-zaak
Dino Bouterse (41) heeft gisteren in
een rechtbank in New York een ge-
deeltelijke schuldbekentenis afge-
legd. Amerikaanse aanklagers hou-
den de zoon van de president van
Suriname verantwoordelijk voor
wapenhandel en cocaïnesmokkel.
Ook zou hij hebben willen helpen
bij het opzetten van een basis van
de Libanese terreurbeweging
Hezbollah in Suriname.
Het is in de VS gebruikelijk dat

verdachten een gedeeltelijke be-
kentenis afleggen in ruil voor straf-
vermindering. Daarover worden af-
spraken gemaakt tussen aanklagers
en verdediging. Wat in de ‘deal’ van
Bouterse staat, is nog onduidelijk.
Volgens de aanklacht kwamen op

1 februari 2013 twee infiltranten
van de Amerikaanse drugsbestrij-
dingsdienst DEA op bezoek bij Dino
in Suriname. Zij gaven zich uit voor
Mexicaanse drugshandelaren. In dit
gesprek gaf Bouterse jr. aan dat hij

hen kon ‘faciliteren’ bij drugssmok-
kel en het kopen van wapens.
In juli praatte Bouterse een paar

keer met Amerikaanse undercover-
agenten over het opzetten van een
Hezbollah-basis in Suriname. Ook
reisde hij naar Griekenland ommet
de aangewezen contacten concrete
plannen te maken. Dino Bouterse
werd op basis van die infiltratieac-
tie augustus vorig jaar op verzoek
van de Amerikanen in Panama ge-
arresteerd. (ANP)

derland blijven. Guled is dolblij. Op-
gelucht. Het is gelukt.
Dat geluk duurt vijftien maanden.
Op 5 januari 2011 trekt de IND

Guleds verblijfsvergunning in. Het
nader onderzoek, zegt de IND, heeft
uitgewezen dat zijn vluchtverhaal
niet klopt. U komt niet uit Somalië,
concludeert de immigratiedienst.
Guled vecht die conclusie aan.
Zonder resultaat. Hij moet zijn
woning verlaten en belandt op
straat.
De omzwervingen die volgen, du-

ren twee jaar. Waar die Guled alle-
maal brengen, is niet precies vast te
stellen. Ergens in de tweede helft
van 2012 besluit hij, in navolging
van veel afgewezen asielzoekers,
zijn geluk in een ander Europees
land te beproeven. Als het hier niet
lukt, lukt het misschien elders. Gu-
led reist naar Denemarken. Maar
Europese landen hebben afgespro-
ken: een asielzoeker die in land 1
wordt afgewezen en het daarna in
land 2 probeert, wordt terugge-
stuurd naar land 1. De Denen ne-
men Guleds vingerafdrukken af, ha-
len ze door de database, en zien dat
hij al asiel vroeg in Nederland. Op
12 februari 2013 zetten ze hem op
het vliegtuig. Op Schiphol belandt
Guled achter de tralies van het

grensdetentiecentrum.
Pogingen van zijn advocaat om
hem vrij te krijgen, mislukken.
Maar hem uitzetten lukt evenmin.
Hij belandt opnieuw op straat.
In het najaar van 2013 sluit hij

zich aan bij de groep asielzoekers
die dan al een klein jaar door de
hoofdstad zwerft. De gekraakte
Vluchtkerk hebben ze inmiddels
moeten verruilen voor een leeg-
staand pand dat Vluchtflat wordt
gedoopt. Er volgen meer verhuizin-
gen. Een deel van de asielzoekers
belandt in een oude gevangenis
(Vluchthaven genoemd), een ander
deel – onder wie Guled – kraakt de
leegstaande parkeergarage in Am-
sterdam Zuid-Oost. Ze noemen het
de Vluchtgarage.
Af en toe belt Guled met zijn advo-

caat. Geduldig en hoopvol blijft hij
vragen: zijn er ontwikkelingen,
maakt een nieuw asielverzoek
kans? De advocaat moet telkens nee
verkopen.
De avonden brengt hij door met

Fuad en andere Somaliërs. Laat op
de avond van 19 augustus breekt op
de begane grond van de Vluchtgara-
ge ruzie uit. Zoals zo vaak. Maar dit
keer loopt het uit de hand. De ruzie
verplaatst zich naar boven, naar Gu-
leds kamer, die hij met drie ande-

ren deelt. Guled loopt klappen op.
Harde klappen. Naast zijn bed zakt
hij in elkaar. Bewusteloos.
Een dag later doorzoekt Fuad Gu-

leds telefoon. Hij ontdekt de fami-
lieleden over wie nooit gesproken
is. Hij belt Shadiya. Als ze hoort dat
haar broer in een Amsterdams zie-
kenhuis ligt, in coma, stapt ze zo
snel als ze kan op het vliegtuig. Ook
Guleds broertje in Duitsland wordt
gebeld. Hij wil graag komen, maar
durft niet: hij heeft geen papieren,
en is bang dat de vreemdelingenpo-
litie hem oppakt.
Vijf dagen na de vechtpartij vertel-

len de artsen van het Amsterdamse
AMC aan Shadiya dat ze niks meer
voor Guled kunnen doen. “Ik ben
naast Guled gaan zitten, ik heb zijn
handen vastgepakt en ik ben bij
hem gebleven totdat hij stierf.”

Yusuf Guled Nasir wordt maandag
in Amsterdam begraven.

Dit verhaal is gebaseerd op een reeks
gesprekken met een aantal
Vluchtgarage-bewoners, onder wie
Fuad Guhaad, de Vluchtgarage-
vrijwilligers Ahmed Sharif en Katy
Arnold, asieladvocaat Petra Kramer,
advocaat Pim Fischer en Shadiya
Omar, nicht van Guled Nasir.

Datwas te pijnlijk.

In de zomer van 2008 stapt de jonge
Somaliër Guled Nasir ergens aan de kust
vanLibië in een bootje.
Hij overleeft het, de oversteek naar het
Europese vasteland. Afgelopen zondag
overlijdtGuled, in hetAmsterdamseAMC,
nadat hij bij een vechtpartij in de
Vluchtgarage in een coma is beland.

Desi en Dino Bouterse


