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Interview 
 
‘Zorg voor het leven’ 
 
Ruth Seldenrijk komt op voor bescherming van het leven 
 
Harco Ploegman 
 
‘Zorg voor het leven’ is de leidende spreuk van de Nederlandse Patiëntenvereniging 
(NPV). Deze vereniging zet zich al meer dan vijfentwintig jaar op allerlei manieren in 
voor een christelijke kijk op gezondheid en ziekte, praktische hulp en beïnvloeding van 
de politiek. Directeur van de NPV is Ruth Seldenrijk.  
 
Volgens Seldenrijk begint die zorg voor het leven ‘vanaf de conceptie’ en gaat deze door ‘tot 
de natuurlijke dood en bevat het alles daartussenin’. De NPV vult deze zorg op verschillende 
manieren in. Dit gaat van thuishulp voor ernstig zieken en hulpbehoevenden en nadenken 
over christelijke ethiek met betrekking tot de gezondheidszorg tot lobbyen bij de landelijke 
politiek om zo te proberen besluitvorming te beïnvloeden.  
Zo heeft de organisatie 2500 vrijwilligers die thuishulp verlenen bij zieken, zowel terminaal 
als niet-terminaal, en mantelzorgers ondersteunen. En omdat het bij de terminale patiënten in 
meerderheid gaat om niet-christenen, zorgen deze vrijwilligers er volgens Seldenrijk voor dat 
er voor deze mensen ‘geen reden is tot een verzoek voor levensbeëindiging’. De NPV is dan 
ook ‘niet allereerst tegen euthanasie maar vóór het leven’.  
 
Mantelzorgers  
Daarnaast wordt er sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
in 2007 vaker een beroep gedaan op NPV-vrijwilligers. “De WMO is een samenvoeging van 
een aantal zorgwetten, waarbij de gemeente ervoor moet zorgen dat de cliënt hulpverlening 
krijgt.” Volgens de NPV-directeur krijgen veel mensen die een beroep doen op de WMO 
echter niet de hulp die ze nodig hebben. “Bijvoorbeeld een gezin waarin de moeder ziek 
wordt. Men zegt dan dat de vader maar vaker vrij moet nemen om zorgtaken uit te voeren. In 
dit soort situaties springen vrijwilligers bij. Want als mantelzorgers het niet meer aankunnen, 
is het gevolg vaak uithuisplaatsing van de patiënt.”  
 
Breed-christelijk  
Ook verleent de NPV hulp bij het opzetten van een netwerk van vrijwilligers in kerken. “Op 
dit moment hebben we ongeveer vijftig projecten in kerken door het hele land.” Inkomsten 
genereert de NPV vooral uit de contributie van de 75.000 leden en andere giften. Verder 
organiseert de NPV, die twintig werknemers heeft, projecten met overheidssteun en sinds 
1997 heeft ze een eigen consultatiepunt dat bestaat uit vijftien mensen, grotendeels ic-
verpleegkundigen. Het consultatiepunt is zeven dagen per week, 24 uur per dag, bereikbaar 
voor advies aan mensen die te maken krijgen met urgente medisch-ethische dilemma’s. Dit 
kan gaan om wel of niet reanimeren en wel of niet doorgaan met het krijgen van een kind met 
een handicap.  
Voor vragen over voortplantingstechnieken, embryotransplantatie en orgaandonatie heeft de 
NPV spreekuren Individuele Belangenbehartiging. Al deze projecten zijn volgens Seldenrijk 
bedoeld om ‘de positie van de patiënt te versterken’.  
De NPV is in 1982 – een jaar na de legalisering van abortus – opgericht door enkele 
privépersonen. “Veel mensen zeiden toen: ‘Dit is fase één. Euthanasie zal fase twee zijn.’ Ook 
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was men bang dat christenen steeds moeilijker zouden kunnen functioneren binnen de 
gezondheidszorg.”  
De vereniging is breed-christelijk georiënteerd en richt zich op alle christelijke kerken. Het 
grootste deel van de leden komt uit de lezerskring van het Nederlands Dagblad en het 
Reformatorisch Dagblad, vermoedt de NPV-directeur. De grondslag van de vereniging is 
slechts de Bijbel. “Niet de belijdenissen,” aldus Seldenrijk, “want dat sluit veel christenen uit 
die we wel willen vertegenwoordigen.”  
 
Macht van het kwaad 
In 25 jaar is de waarde van een mensenleven volgens de NPV-directeur ‘steeds relatiever’ 
geworden. “Artsen zijn geneigd behandelingen steeds eerder te staken. Ook wordt moeite 
gedaan zaken anders te duiden dan ze feitelijk zijn.” Seldenrijk noemt als voorbeeld de term 
‘pre-embryonale fase’ als aanduiding van de eerste drie weken van het bestaan van een 
embryo, alsof die fase aan het eigenlijke embryo vooraf zou gaan. En de betekenis van de 
term ‘versterven’ is ook veranderd volgens Seldenrijk. “Oorspronkelijk was het een passieve 
term voor een lichaam dat stervende is. Nu betekent het actief vocht en voeding onthouden 
zodat mensen sterven; bijvoorbeeld omdat ze, zoals dat genoemd wordt, ‘levensmoe’ zijn.” 
Seldenrijk is duidelijk in de duiding van deze ontwikkeling: “De macht van het kwaad zit 
hierachter.” Verder baart het de NPV-directeur zorgen dat in zorginstellingen steeds minder 
geld beschikbaar is voor basale zorg, wat gevolgen heeft voor de kwaliteit. Seldenrijk pleit 
voor ‘denken vanuit levensbeschermend perspectief’.  
 
Stamcellen  
25 jaar geleden werd gesteld dat er jaarlijks maximaal vijf exceptionele gevallen van 
bijvoorbeeld euthanasie zouden zijn. Nu zijn dat er duizenden, dankzij de euthanasiewet. 
Euthanasie is een cultuurprobleem geworden. Men wil grip op het leven krijgen. Volgens 
Seldenrijk is de euthanasiewet de wereld op zijn kop. “In de ethiek keek men altijd naar 
afzonderlijke gevallen vanuit de algemene gedragslijn. De euthanasiediscussie had z’n 
vertrekpunt in individuele gevallen.”  
Een andere nieuwe ontwikkeling is het onderzoek naar gebruik van stamcellen voor de 
ontwikkeling van nieuwe behandelmethodes. In Nederland is onderzoek aan embryonale 
stamcellen niet toegestaan. Vanuit de christelijke ethiek bezien vindt Seldenrijk dit terecht. 
“Maar er is wel druk vanuit de wetenschap in deze richting.” De NPV is daarom blij dat er nu 
stamcellen uit huidweefsel en navelstrengen gekweekt kunnen worden die dezelfde 
eigenschappen hebben. “De noodzaak voor gebruik van embryo’s wordt dus steeds minder.”  
De NPV wil zich er sterk voor maken dat artsen de plicht krijgen leven in stand te houden 
zolang dat natuurlijk mogelijk is. “De ontwikkeling van de bestrijding van pijn en 
benauwdheid gaat zo vooruit, dat dit zó ingezet zou moeten worden dat euthanasie nooit meer 
mogelijk zou hoeven zijn.” Tegelijk wil Seldenrijk voorzichtig zijn met de medische 
mogelijkheden. “Het biologische leven áltijd zo lang in stand houden als medisch gezien kan, 
is geen christelijke overtuiging.”  
 
Barmhartige Samaritaan  
Ook de NPV is in ruim 25 jaar veranderd. “Bepaalde vormen van individuele 
belangenbehartiging (verzekeringskwesties) doen we niet meer. Dat behoort niet tot onze 
kerntaak en wordt ook gedaan door andere instanties. Wij richten ons nu alleen nog op onze 
kerntaken. In 1982 was abortus ook al een heet hangijzer, maar embryo-onderzoek speelde 
toen niet.” De grootste inspiratiebron voor zijn werk is de Bijbel, vertelt Seldenrijk. “Het is 
een opdracht van God om vóór het leven te kiezen. Dat lees je in Deuteronomium 30:19 en in 
het zesde gebod. Jezus geeft daarbij de opdracht tot barmhartigheid in Lucas 10. Die 
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gelijkenis van de barmhartige Samaritaan springt er echt uit voor mij. Dat is in praktijk 
gebrachte liefde voor God en mensen. De Bijbel normeert en motiveert dus. We zien ons werk 
als navolging van Christus.”  


