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Een duidelijke scheidslijn 

ALEX VAN VUUREN

Het maatschappelijk debat over het zelfgekozen levenseinde 
is volop gaande. Een documentaire over de Levenseindekli-
niek deed begin 2016 veel stof opwaaien. Het kabinet-Rutte II 
kwam in oktober van dat jaar met het voornemen ‘stervens-
hulp’ mogelijk te maken voor mensen die hun leven voltooid 
achten. Vanuit de oppositie kwam D66 vervolgens met een 
wetsvoorstel dat hulp bij zelfdoding mogelijk moet zijn bij 
mensen vanaf 75 jaar. Vanaf het najaar 2017 zit D66 zelf in het 
kabinet-Rutte III samen met VVD, CDA en ChristenUnie. De 
twee laatste partijen zijn tegen een wet ‘voltooid leven.’ Dit 
geeft natuurlijk spanningen in de coalitie.

Ook zonder een nieuwe wet is er in de euthanasiepraktijk 
van alles gaande dat de aandacht vraagt. Op 10 februari 2017 
plaatsten 220 artsen een paginagrote advertentie in een lan-
delijk dagblad om te waarschuwen voor het groeiend aantal 
gevallen van euthanasie op dementerende patiënten. Net 
als abortus is euthanasie allerminst een gepasseerd stati-
on. Al is het maar omdat dagelijks patiënten, familieleden, 
medisch personeel en andere betrokkenen geconfronteerd 
worden met vragen rondom euthanasie en zelfgekozen 
levenseinde.

Naar onze mening is het actief beëindigen van een mense-
lijk leven ongeoorloofd. Daarmee vellen we geen oordeel 
over mensen die een doodswens hebben. De dood hoort bij 
het leven en mensen kunnen daar gedachten over hebben. 
Die gedachten zijn persoonlijk en voor een buitenstaander 
niet altijd te vatten. Extreem negatieve omstandigheden of 
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innerlijke spanningen leiden soms tot een verlangen naar 
de dood als uitweg. Hieraan te denken is menselijk, eraan 
toe te geven is een ander verhaal. Vaak gaat het verlangen 
voorbij als omstandigheden veranderen of er een nieuw 
perspectief ontstaat.

In niet alle gevallen is zo’n verandering mogelijk. Bij zeer 
ernstige ziekte en aan het einde van het leven, is er men-
selijk gesproken geen hoop op verbetering. De patiënt en 
zijn arts kunnen daarbij voor moeilijke beslissingen komen 
te staan. Toch zal er altijd een duidelijke scheidslijn zijn 
tussen opzettelijk beëindigen van het leven en een andere 
keuze of behandeling die gericht is op het welzijn van de 
patiënt.

Medisch gezien lijkt een keuze niet nodig. Volgens anesthe-
sioloog en hoogleraar pijnbestrijding Ben Crul is er “geen 
strikte medische noodzaak meer voor euthanasie vanwege 
betere palliatieve zorg en de mogelijkheid tot terminale 
sedatie.” Op basis van grootschalig onderzoek onder 1.500 
artsen naar terminale sedatie zegt hij: “Palliatieve sedatie 
biedt de genade van een zachtmoedig levenseinde en is hét 
medisch antwoord op ondraaglijk lijden in de stervens-
fase.”1 Daarbij moet aangetekend worden, dat palliatieve 
sedatie niet gebruikt moet worden als een verkapte vorm 
van euthanasie.

‘Het actief beëindigen van een 
menselijk leven is ongeoorloofd’
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Ondanks dat er medisch gezien zoveel mogelijk is, willen 
mensen zelf blijven kiezen. Bij euthanasie spelen dan ook 
meer zaken een rol dan alleen het medische aspect. In deze 
uitgave willen we die verschillende kanten belichten en 
inzicht geven in de stand van zaken. Een ding is duidelijk,  
er is nog genoeg om (maatschappelijk) over te debatteren.

1.  Crul, B.J.P. (2004, 17 augustus). Genade van een zachte dood. Geraadpleegd op 18 januari 2018, 
van https://www.medischcontact.nl/tijdschrift-1/tijdschrift-mc/nr.-34-20-augustus-2004.htm en 
Crul, B.J.P. (2005, 7 december). Euthanasie moet uitzondering zijn. NRC Handelsblad. Geraadpleegd 
op 18 januari 2018, van https://www.nrc.nl/nieuws/2005/12/07/euthanasie-moet-uitzonde-
ring-zijn-11052982-a903071 

2.   VVD, CDA, D66 en ChristenUnie (2017).Vertrouwen in de toekomst. Regeerakkoord 2017-
2021 (p. 21). Geraadpleegd van https://www.kabinetsformatie2017.nl/documenten/publica-
ties/2017/10/10/regeerakkoord-vertrouwen-in-de-toekomst 

HET REGEERAKKOORD OVER LEVENSEINDEVRAAGSTUKKEN
Het regeerakkoord van het nieuwe kabinet wijdt een passage 
aan levenseindevraagstukken. Daarin staat als eerste punt dat het 
manifest ‘Waardig ouder worden’ door het kabinet zal worden 
uitgevoerd. Met dit manifest heeft de ChristenUnie een duidelij-
ke stempel op het beleid van de regering gedrukt. Het manifest 
spreekt onder andere over acceptatie en herwaardering van ou-
derdom, bestrijding van eenzaamheid bij ouderen en meer steun 
vanuit de overheid voor mantelzorg en palliatieve zorg.

Een andere belangrijke afspraak van het nieuwe kabinet is dat de 
aanbevelingen van de commissie-Schnabel serieus genomen gaan 
worden. Dat is enigszins positief, omdat de commissie een negatief 
advies heeft gegeven over een nieuwe wet ‘voltooid leven’ naast 
de bestaande euthanasiewet. Een aanbeveling van de commissie 
waaraan het kabinet gehoor gaat geven, is om de kennis over de 
euthanasiewetgeving bij artsen en patiënten te vergroten. Voltooid 
leven is niet van de baan, want het kabinet wil een brede discussie 
hierover. Uiteindelijk “zal het kabinet bezien wat het te doen staat 
en kan de Kamer zelfstandig besluiten over initiatiefwetgeving.”2

INLEIDING    |
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Werkt de euthanasiewet?

CAROLIEN GRASDIJK

Het doel van ons strafrecht is om burgers te beschermen. Die 
bescherming is pas effectief wanneer er duidelijke normen zijn 
die worden nageleefd en wanneer er bij overtreding van deze 
regels handhaving plaatsvindt op een manier die betekenis 
heeft. Is dat niet het geval dan worden feitelijk de poten on-
der de rechtsstaat weggezaagd. De conclusie van een recente 
evaluatie van de euthanasiewet luidt dat de wet prima werkt. 
Maar er zijn ook kritische geluiden. Doet deze wet waarvoor 
die is gemaakt?

De Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdo-
ding – de ‘euthanasiewet’ – beoogt om artsen en patiënten 
een hoge mate van rechtszekerheid te bieden en de eutha-
nasiepraktijk transparant en toetsbaar te houden. Volgens 
de meest recente evaluatie werkt de wet prima. Maar er zijn 
ook kritische geluiden vanwege het gebrek aan handhaving. 
Pas nu, voor het eerst in het vijftienjarig bestaan van de 
euthanasiewet, gaat het Openbaar Ministerie over tot een 
strafrechtelijk onderzoek. In al de voorafgaande jaren heeft 
geen enkele schending van de regels uit de wet geleid tot 
vervolging, laat staan berechting van een arts (zie kader). 
Hierdoor is onduidelijk wanneer onzorgvuldig handelen 
van een arts strafbaar is en of de huidige euthanasiepraktijk 
voldoet aan wat de wetgever heeft bedoeld.

Willie Swildens-Roozendaal, die twaalf jaar lang landelijk 
voorzitter van de Regionale Toetsingscommissies Eutha-
nasie is geweest, zei vorig jaar in een interview dat het feit 
dat er nog nooit een arts is vervolgd en berecht bewijst dat 

deel 1: De euthanasiewet nader bekeken
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de euthanasiepraktijk “staat als een huis.”1 Maar kan ze dit 
met recht zeggen? De euthanasiewet beoogt aan artsen en 
patiënten een hoge mate van rechtszekerheid te bieden en 
de euthanasiepraktijk transparant en toetsbaar te houden. 
Maar gebeurt dat ook werkelijk? Weten artsen wat er wel 
en niet kan en zijn patiënten voldoende beschermd tegen 
onzorgvuldig handelende artsen? Waarom blijft het Open-
baar Ministerie – en daarmee ook de rechterlijke macht 
- op afstand? Met andere woorden: is de wet effectief en hoe 
zit het met de rechtszekerheid voor arts en patiënt? Veelzeg-
gend is de uitspraak van de landelijk voorzitter van de Regi-
onale Toetsingscommissies Euthanasie, Jacob Kohnstamm: 
“In de vijftien jaar dat de euthanasiewet nu bestaat, heeft er 
nog nooit een rechter uitspraak over gedaan – en dat moet 
veranderen.”2

Onlangs werd bekend dat het Openbaar Ministerie 
voor het eerst een strafrechtelijk onderzoek instelt in 
een zaak waarbij een arts een wilsonbekwame 74-jarige 
patiënte met vergevorderde dementie euthanaseerde.3 
De toetsingscommissie had geoordeeld dat de arts in 
deze zaak onzorgvuldig had gehandeld omdat niet viel 
vast te stellen of de vrouw inderdaad euthanasie wilde, 
ook al leek ze ondraaglijk en uitzichtloos te lijden. Haar 
wilsverklaring daarover was namelijk niet helder,  nu de 
vrouw had aangegeven euthanasie te willen ‘wanneer ze 
daar de tijd rijp voor acht’. Dit strafrechtelijk onderzoek 
moet uitwijzen of de arts daadwerkelijk vervolgd gaat 
worden en of een rechter zich voor het eerst zal buigen 
over de vraag wanneer onzorgvuldig handelen van een 
arts strafbaar wordt.4 Het zou de eerste belangrijke test 
van de euthanasiepraktijk kunnen worden, maar zover is 
het dus nog niet.
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Geen recht, maar strafbaar feit
Een vragenrondje in mijn directe omgeving over wat men 
verstaat onder euthanasiewet, leert dat bij de meeste 
mensen het beeld leeft dat je als Nederlander recht hebt op 
euthanasie als je daar om vraagt. Dit beeld, mede ingegeven 
door discussies in politiek en media over hulp bij levensein-
de, is niet juist. Nederland kent geen ‘recht’ op euthanasie. 
Euthanasie en hulp bij zelfdoding vinden we namelijk al-
leen terug in het wetboek van strafrecht.5 Het uitvoeren van 
euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn strafbare feiten waar 
volgens de wet forse gevangenisstraffen op staan van respec-
tievelijk twaalf en drie jaar. In 2002 is de euthanasiewet 
ingevoerd. De beslissing om aan een euthanasieverzoek te 
voldoen is aan een behandelend arts. De wet houdt in dat 
artsen die aan een verzoek voldoen, levensbeëindigend mo-
gen handelen zonder daarvoor gestraft te worden, mits ze 
dit handelen melden als niet-natuurlijke dood én een aantal 
wettelijke zorgvuldigheidseisen in acht nemen. Alleen voor 
artsen geldt dus een bijzondere strafuitsluitingsgrond. 

Voordat de wet bestond kwamen er al gevallen van euthana-
sie voor de rechter. De meest doorslaggevende zaak voor het 
opstellen van een officiële euthanasiewet is een uitspraak 
geweest van onze hoogste rechtsprekende macht, de Hoge 
Raad. Die achtte in 1984 een beroep op ‘overmacht’ van een 
arts die euthanasie had gepleegd gegrond.6 Het verzoek tot 
levensbeëindiging bracht de arts in een ernstig conflict van 
ambtsplichten; het is de plicht van de arts om het lijden van 
de patiënt te verlichten of weg te nemen én om er alles aan 
te doen om het leven van de patiënt te behouden. Volgens 
de Hoge Raad was euthanasie in dit geval gerechtvaardigd 
omdat er terecht een beroep was gedaan op overmacht van-
wege het ondraaglijk en uitzichtloos lijden van de patiënt, 
een hoogbejaarde vrouw.

JURIDISCHE ASPECTEN    |
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Deze uitspraak is later uitgewerkt in een serie rechterlijke 
uitspraken rondom levensbeëindiging op verzoek in an-
dere ‘noodsituaties.’ Bij euthanasie bleek de noodsituatie 
niet uitzonderlijk, maar ‘structureel’ te zijn; artsen kregen 
(steeds) meer verzoeken tot levensbeëindiging. Een reeks 
uitspraken van de Hoge Raad en de ontwikkelingen in de 
medische praktijk hebben de weg gebaand voor de huidige 
euthanasiewet. Volgens deze wet is het een arts toegestaan 
om in een noodsituatie, bij ondraaglijk en uitzichtloos 
lijden, een verzoek tot levensbeëindiging in te willigen, mits 
voldaan wordt aan zorgvuldigheidscriteria die in de recht-
spraak zijn geformuleerd en in de wet zijn vastgelegd. Na 
de invoering van de wet heeft de Hoge Raad in het Bron-
gersma-arrest7 vastgesteld dat ‘lijden aan het leven’ niet valt 
onder ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Ze stelt de eis dat 
er tenminste sprake moet zijn van een medisch classificeer-
bare lichamelijke of psychische ziekte of aandoening om le-
vensbeëindigend handelen door een arts onder de huidige 
euthanasiewet te kunnen rechtvaardigen.

Om aan straf te ontkomen, moet een arts bij de uitvoering 
van de euthanasie of hulp bij zelfdoding hebben voldaan 
aan de zes in de euthanasiewet opgesomde zorgvuldig-
heidseisen én hij moet zijn handelen zelf melden bij de 
gemeentelijk lijkschouwer. De melding wordt ter toetsing 

‘Onduidelijk wanneer onzorgvuldig 
handelen strafbaar is’
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aan een wettelijk ingestelde Regionale Toetsingscommissie 
Euthanasie voorgelegd. Oordeelt de commissie dat een arts 
onzorgvuldig heeft gehandeld dan wordt deze zaak gemeld 
bij het Openbaar Ministerie die beslist of de zaak aanlei-
ding geeft tot strafrechtelijk onderzoek en vervolging. 

Hieronder de zes wettelijke eisen waarop getoetst wordt, 
met bij een aantal een nadere uitleg of interpretatie op basis 
van rechtspraak en interpretatie door Regionale Toetsings-
commissies Euthanasie. 
1. De arts heeft de overtuiging gekregen dat er sprake 

was van een vrijwillig en weloverwogen verzoek van de 
patiënt. De wet vereist niet dat er sprake is van wilsbe-
kwaamheid ten tijde van het verzoek tot levensbeëin-
diging. Soms volstaat een schriftelijke verklaring uit de 
tijd dat de patiënt nog wilsbekwaam was, mits deze de 
inmiddels ontstane uitzichtloze en ondraaglijke situa-
tie voldoende beschrijft. Een oude wilsverklaring die 
nooit herhaald is tegenover een arts, voldoet niet als 
grondslag voor een euthanasie volgens de Regionale 
Toetsingscommissies Euthanasie. Ook al is er sprake 
van een vrijwillig en weloverwogen verzoek, dan nog 
vereist de wet dat ook aan de overige zorgvuldigheidsei-
sen moet worden voldaan. Zeker wanneer het gaat om 
wilsonbekwame patiënten, bijvoorbeeld bij dementie of 
psychiatrische aandoeningen.

2. De arts heeft de overtuiging gekregen dat er sprake was 
van uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de patiënt. 
De Hoge Raad heeft bepaald dat levensmoeheid hier 
niet onder wordt verstaan, maar dat er sprake moet zijn 
van een medisch vast te stellen aandoening.8 Een op-
eenstapeling van ouderdomsklachten kan in sommige 
gevallen wel leiden tot de kwalificatie van uitzichtloos 
en ondraaglijk lijden.

JURIDISCHE ASPECTEN    |
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3. De arts heeft de patiënt voorgelicht over de situatie 
waarin deze zich bevond en over diens vooruitzichten.

4. De arts is met de patiënt tot de overtuiging gekomen dat 
er voor de situatie waarin de patiënt zich bevond geen 
redelijke andere oplossing was.

5. De arts heeft ten minste één andere, onafhankelijke arts 
geraadpleegd. Deze heeft de patiënt gezien en schrifte-
lijk zijn oordeel gegeven over de zorgvuldigheidseisen, 
bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 4.

6. De praktijk wijst uit dat een andere arts raadplegen 
niet altijd gebeurt bij wilsonbekwame patiënten die 
zich niet meer goed kunnen uiten, bijvoorbeeld door 
dementie of een psychiatrische aandoening.

7. De arts heeft de levensbeëindiging of hulp bij zelfdo-
ding medisch zorgvuldig uitgevoerd.

Wezensvreemde wetselementen
Als we kijken naar hoe de euthanasiewet is vormgegeven, 
dan vallen twee aan ons strafrecht wezensvreemde elemen-
ten op. Elementen die gevolgen hebben voor de effectiviteit 
en de rechtszekerheid binnen de wet: de meldingsplicht van 
de arts en het ‘op afstand zetten van justitie’ door de wette-
lijke rol van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie.

Eén van de doelen van de euthanasiewet is om de meldings-
bereidheid van artsen te vergroten. Het feit dat de arts zélf 
melding moet doen van euthanasie of hulp bij zelfdoding is 
het eerste wezensvreemde element. In principe geldt de arts 
wanneer hij actief iemands leven heeft beëindigd als poten-
tieel verdachte die strafuitsluiting beoogt en daarvoor zelf 
de feiten moet aandragen in een verslag. Hij moet dus zelf 
melding doen van een niet-natuurlijke dood bij de gemeen-
telijk lijkschouwer, om zorgvuldigheidstoetsing mogelijk te 
maken. Herhaald onderzoek wijst uit dat lang niet alle ge-
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vallen van levensbeëindigend handelen door artsen worden 
gemeld. In sommige jaren waren er in de praktijk bijna dub-
bel zoveel gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding, 
dan er werden gemeld. Als reden voor dit verzuim geven de 
betreffende artsen aan dat niet aan alle zorgvuldigheidsei-
sen was voldaan, dat men een onderzoek wilde vermijden 
of dat men de opvatting koesterde dat de euthanasie een 
zaak is tussen arts en patiënt.

Daarnaast ligt één op de vijf gevallen van euthanasie in het 
grensgebied tussen levensbeëindigend handelen enerzijds 
en reguliere pijnbestrijding anderzijds. Artsen melden dit 
meestal niet als euthanasie, zo blijkt uit de laatste wetseva-
luatie.9 Wanneer artsen hulp bij levenseinde niet melden, 
maar ten onrechte een natuurlijke doodsoorzaak vaststel-
len, blijft hun handelen strafbaar, de bijzondere strafuitslui-
tingsgrond geldt dan niet. Juridisch problematisch is dat het 
niet-melden van een arts in de praktijk nog nooit strafrech-
telijke consequenties heeft gehad. Het ongewenste effect 
van de wet is dat de wet beoogt de meldingsbereidheid van 
artsen te stimuleren om toetsing en handhaving mogelijk te 
maken, maar dat het werkelijk handhaven en vervolgen van 
een arts een negatief effect heeft op de meldingsbereidheid 
van artsen.

‘Juridisch problematisch is dat  
het niet-melden van een arts in de 
praktijk nog nooit strafrechtelijke 

consequenties heeft gehad’

JURIDISCHE ASPECTEN    |
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In Nederland heeft het Openbaar Ministerie de wettelijke 
taak en verantwoordelijkheid om strafbare feiten op te spo-
ren, te onderzoeken en een potentieel verdachte te vervol-
gen. Binnen de euthanasiewet is de rol van het Openbaar 
Ministerie echter ingeperkt door de komst van de Regionale 
Toetsingscommissies Euthanasie. De toetsingscommissies 
hebben de wettelijke verantwoordelijkheid om te toetsen 
of de uitvoering van euthanasie of hulp bij zelfdoding 
conform de wet is gebeurd. Dit ‘op afstand zetten’ van het 
Openbaar Ministerie is het tweede voor het strafrecht 
wezensvreemde element. Wettelijk gezien geldt de uitkomst 
van de toetsingscommissie als deskundig eindoordeel in 
een zaak. Alleen als de commissie concludeert dat de arts 
in strijd met de wettelijke zorgvuldigheidsvereisten heeft 
gehandeld, bereikt de zaak het Openbaar Ministerie en kan 
strafrechtelijk onderzoek aan de orde zijn.

“Gelet op het belang dat wordt beschermd – het menselijk 
leven – spreekt het voor zich dat een arts wordt vervolgd 
wanneer deze een substantiële zorgvuldigheidsnorm met 
voeten heeft getreden,” aldus het Openbaar Ministerie.10 
Desondanks heeft het Openbaar Ministerie sinds het be-
staan van de wet alle door een toetsingscommissie gemelde 
zaken geseponeerd. Daardoor heeft er sinds het bestaan van 
de wet nog nooit een rechter naar een zaak kunnen kijken. 
Ook Jacob Kohnstamm, de landelijk voorzitter van de Regi-
onale Toetsingscommissies Euthanasie, heeft dit probleem 
gesignaleerd: “De euthanasiewet bestaat nu vijftien jaar en 
het blijkt dat de zeef tussen arts en rechter – de toetsings-
commissie – bijna ondoorlaatbaar is.”11 Dat heeft volgens 
hem een negatief effect op de rechtszekerheid omdat het 
de rechter is die antwoord geeft op de vraag of de huidige 
praktijk van hulp bij levenseinde voldoet aan de wettelijke 
normen. Het is de rechter die uiteindelijk antwoord geeft 
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op rechtsvragen, zoals de vraag welke ouderdomsklachten 
binnen de werking van de wet vallen. De ‘zeefwerking’ van 
de Regionale Toetsingscommissies frustreert de ‘normale’ 
strafrechtspraktijk waardoor rechterlijke toetsing en inter-
pretatie van de wet ontbreekt.  

Niet juist. Een voorlopige conclusie
Met bovenstaande is lang niet alles gezegd over de euthana-
siewet. Wel kunnen we nu al concluderen dat gewoonweg 
zeggen dat de wet prima werkt, niet juist is. De wet kent 
elementen die de handhaving van de wet en daarmee de 
rechtszekerheid voor artsen en patiënten beïnvloeden. In 
het tweede deel van deze beschouwing ‘De euthanasieprak-
tijk onder de loep’ kijken we verder naar die toetsings- en 
handhavingspraktijk van de euthanasiewet.

1.  Kuiken, A. (2016, 19 augustus). Euthanasiewetgeving bijna perfect? Laat ‘bijna’ maar weg. Trouw. 
Geraadpleegd op 18 januari 2018 van https://www.trouw.nl/home/euthanasiewet-bijna-per-
fect-laat-bijna-maar-weg~a0cb4220/

2.  Nyst, E. (2017, 12 april). Kohnstamm: ‘toets euthanasie zonder een arts te vervolgen’. Geraad-
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Werkt de euthanasiewet? 

CAROLIEN GRASDIJK

deel 2: De euthanasiepraktijk onder de loep

Euthanasie maakt onderdeel uit van ons strafrecht. De conclu-
sie van een recente evaluatie van de euthanasiewet luidt dat 
de wet prima werkt. Uit een het eerste deel van deze beschou-
wing ‘De euthanasiewet nader bekeken’ bleek echter dat 
de wet elementen bevat die de rechtszekerheid voor artsen 
en patiënten negatief beïnvloeden. En er zijn meer kritische 
geluiden, bijvoorbeeld over het gebrek aan handhaving. We 
leggen de Nederlandse euthanasiepraktijk onder de loep, in 
hoeverre voldoet die aan de wet?

In 2002 werd de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek 
en hulp bij zelfdoding – de ‘euthanasiewet’ – ingevoerd om 
rechtszekerheid te bieden aan patiënt en arts: de patiënt kan 
ervan op aan dat levensbeëindigend handelen zorgvuldig 
plaatsvindt en de arts wordt bij levensbeëindigend hande-
len beschermd mits hij dit handelen meldt als niet-natuur-
lijke dood en een aantal wettelijke zorgvuldigheidseisen in 
acht neemt.

Het is aan een Regionale Toetsingscommissie Euthanasie 
om te beoordelen of het levensbeëindigend handelen van 
een arts aan de wettelijke vereisten voldoet. Zo niet, dan 
wordt de zaak gemeld bij het Openbaar Ministerie die 
beslist over strafrechtelijk onderzoek en vervolging. Artsen 
die verzuimen levensbeëindigend handelen op verzoek te 
melden of niet voldoen aan de wettelijk voorgeschreven 
normen, zijn strafbaar. Dat klinkt helder en duidelijk, maar 
zien we dit ook terug in de euthanasiepraktijk?

JURIDISCHE ASPECTEN    |
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Uitgeholde toetsing
Een Regionale Toetsingscommissie Euthanasie bestaat uit 
een medicus, ethicus en een jurist, aangevuld met specialis-
ten op het gebied van ouderengeneeskunde en psychiatrie. 
Gezamenlijk beoordelen zij of de arts aan de wettelijke 
vereisten heeft voldaan. Ondanks dat er sinds de inwerking-
treding in 2002 aan 49.296 personen hulp bij levenseinde is 
verleend, heeft dat in slechts 83 gevallen geleid tot het oor-
deel van de toetsingscommissies dat een arts niet zorgvuldig 
heeft gehandeld. Dat zijn relatief weinig gevallen. Houden 
de artsen zich zo strikt aan de zorgvuldigheidseisen of 
speelt de manier waarop er wordt getoetst door de Regiona-
le Toetsingscommissies Euthanasie een rol?
 
Om een antwoord op die vraag te krijgen, kunnen we het 
beste te rade gaan bij de leden van de toetsingscommissies. 
Verscheidene (oud)leden hebben zich namelijk uitgelaten 
over hoe zorgvuldigheidstoetsing in de praktijk plaatsvindt. 
Ethicus Theo Boer geeft aan dat aan het belangrijke criteri-
um van ondraaglijk en uitzichtloos lijden nauwelijks meer 
wordt getoetst, waarmee de wet wordt uitgehold. De crux 
van de wet is nu juist dat euthanasie verboden is, tenzij er 
sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden (noodtoe-
stand).

Kort gezegd, komt het erop neer dat men bij de toetsing 
uitgaat van de goede trouw van de arts en dat er voorname-
lijk aan de eerste van de zes zorgvuldigheidseisen getoetst 
wordt, namelijk of er sprake is van een vrijwillige en wel-
overwogen wilsverklaring van de patiënt. De andere vijf 
zorgvuldigheidseisen zijn bijna nooit doorslaggevend bij 
de beoordeling en er wordt slechts marginaal aan getoetst. 
Want, zo klinkt het, wie zijn wij om te twijfelen aan de 
verklaring van een arts dat er sprake is van uitzichtloos en 
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ondraaglijk lijden? En is uitzichtloos en ondraaglijk lijden 
niet uiterst subjectief? Bovendien, als een patiënt aangeeft 
geen behoefte te hebben aan een alternatieve behandeling, 
wie zijn wij dan om de redelijkheid daarvan te toetsen?1

Als dit werkelijk het geval is, dan wordt een zaak feitelijk 
alleen gemeld bij het Openbaar Ministerie wanneer het de 
toets aan de eerste zorgvuldigheidseis niet kan doorstaan. 
Dat is wel een heel minimale toetsing omdat je hiermee 
feitelijk alleen maar vaststelt dát er sprake is van euthana-

sie. Terwijl bij het ontbreken van een weloverwogen wilsbe-
sluit sprake is van een heel ander levensdelict, namelijk van 
moord of doodslag en niet van euthanasie. Voor kwalificatie 
als euthanasie of hulp bij zelfdoding is immers een ver-
zoek van een patiënt doorslaggevend. De uitholling van de 
zorgvuldigheidstoetsing is ontoelaatbaar omdat de wetgever 
juist het zorgvuldig handelen – vervat in de zes zorgvuldig-
heidseisen gezamenlijk – als voorwaarde heeft gesteld voor 
de strafuitsluiting van de arts. Onvolledige toetsing gaat ten 
koste van de rechtszekerheid van de patiënt en arts.

Wankele wetshandhaving 
In de laatste wetsevaluatie werden er kritische kanttekenin-
gen geplaatst bij het beleid van het Openbaar Ministerie, nu 

‘Zijn we in slaap gesukkeld door alle 
“geruststellende” berichten?’
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zelfs gemelde grove schendingen van zorgvuldigheidsnor-
men niet tot vervolging hebben geleid. Dus zelfs in het 
zeldzame geval dat een zaak door de zeef van de Regionale 
Toetsingscommissies Euthanasie komt, blijft een strafrech-
telijk vervolg uit omdat het Openbaar Ministerie de zaak 
niet haalbaar, niet opportuun acht. De officier van Justitie 
gaat over tot vervolging wanneer er een redelijk vermoeden 
van schuld is en dat is blijkbaar in geen enkele zaak aan de 
orde geweest. Terwijl schending van de zorgvuldigheidsei-
sen per definitie strafbaarheid met zich mee zou moeten 
brengen.

Problematisch is dat het beleid van het Openbaar Minis-
terie zoveel mogelijk ruimte wil laten voor de medische 
praktijk en de beoordeling van euthanasiezaken beschouwt 
als medisch maatwerk. Het oordeel is namelijk sterk afhan-
kelijk van een waardering van de concrete (medische) om-
standigheden van het geval. Door deze gang van zaken zijn 
juridisch objectieve normen – die nodig zijn om te beoorde-
len of een zaak voor vervolging in aanmerking komt – aan 
verandering onderhevig en in het slechtste geval vaag.

Daarnaast heeft ook het Openbaar Ministerie haar beleid 
ingeperkt ten opzichte van de uitgebreide wettelijk voor-
geschreven zorgvuldigheidseisen. De beleidsregel van het 
Openbaar Ministerie2 schrijft voor dat vervolging alleen op-
portuun is wanneer er sprake is van een schending van één 
van de twee zogeheten substantiële zorgvuldigheidsnor-
men: het ontbreken van een duidelijk wilsbesluit en een 
vaststelling van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Maar 
in de praktijk heeft zelfs schending van deze substantiële 
normen niet tot vervolging geleid. De toetsingscommissie 
meldde in 2016 verschillende gevallen waarbij artsen van 
de Levenseindekliniek euthanasie hadden uitgevoerd terwijl 
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ze daar onvoldoende grond voor hadden. Omdat zowel de 
arts als de Levenseindekliniek beterschap beloofden, werden 
deze zaken geseponeerd. In één geval was de wilsverkla-
ring gedateerd en was de arts onduidelijk in zijn oordeel of 
de patiënt ondraaglijk leed. Deze zaak wordt nu door het 
Openbaar Ministerie onderzocht.

Maar wordt daarmee recht gedaan aan een patiënt die mo-
gelijk tegen zijn wil is geëuthanaseerd? Bovendien, eutha-
nasie zonder duidelijk verzoek van de patiënt is volgens het 
wetboek van strafrecht te kwalificeren als moord, het opzet-
telijk en met voorbedachten rade doden. Hoe effectief is het 
strafrecht wanneer een strafbaar feit met een strafmaat van 
twaalf jaar afgedaan kan worden met een stevig gesprek? 
Nemen we de euthanasiewet nog wel serieus als we het 
alleen nog maar hebben over ‘leereffect’ en ‘rechtszekerheid 
voor de arts’ en niet meer praten over het beschermen van 
patiënten tegen onzorgvuldig handelende artsen, zoals de 
wetgever eveneens heeft beoogd?

Een schrijnend voorbeeld
Waarom is een goede, gedegen en volledige handhaving 
van de huidige euthanasiewet zo belangrijk? Dat kan het 
beste geïllustreerd worden aan de hand van de zaak Tuit-
tjenhorn uit 2013. In deze zaak had een huisarts uit Tuit-
tjenhorn bewust een dodelijke injectie gegeven aan een 
patiënt die eerder een euthanasieverklaring had getekend, 
maar daarop terugkwam en vervolgens weloverwogen koos 
voor palliatieve zorg. Toch pleegde de arts euthanasie, maar 
hij had de patiënt of zijn naasten niet op de hoogte gesteld 
van zijn levensbeëindigend handelen. Met andere woor-
den, de patiënt wist niet dat hij een dodelijke injectie kreeg 
toegediend. De aanwezigen veronderstelden dat slechts de 
pijn werd bestreden. De arts wachtte het overlijden van de 
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patiënt niet af en ging weg. Na een halfuur kreeg de arts de 
melding dat de patiënt was overleden en keerde hij terug 
naar het huis van de patiënt om vervolgens ten onrechte 
een natuurlijke doodsoorzaak vast te stellen.3

Deze arts heeft alle zorgvuldigheidsnormen met voeten 
getreden en zich – door het ontbreken van een verzoek van 
de patiënt – feitelijk schuldig gemaakt aan moord nu hij 
opzettelijk en met voorbedachten rade iemand van het le-
ven heeft beroofd. De zaak kwam uiteindelijk aan het licht 
omdat de aanwezige coassistent twijfels had over de handel-
wijze van de huisarts. Zij meldde dit bij haar begeleider die 

het voorval doorgaf aan de Inspectie voor de Gezondheids-
zorg, die vervolgens het Openbaar Ministerie inschakelde. 
Er werd een strafrechtelijk onderzoek ingesteld tegen de 
arts waarbij hij verdacht werd van moord. De hele gang van 
zaken bracht een schok teweeg bij de huisarts waarop hij 
zelfmoord pleegde. Hierdoor verschoof de aandacht van 
media, politiek en bewindspersonen naar de last die de arts 
ondervond van dubbele sancties via zowel het tuchtrecht 
als strafrechtelijke vervolging. Het schokkende feitenrelaas 
in deze zaak, de grove schending van de euthanasiewet en 
het doden van de patiënt, verdwenen naar de achtergrond.

‘Terwijl alles erop wijst dat er  
een loopje wordt genomen  

met de euthanasiewet’
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Strafvervolging kon weliswaar niet meer plaatsvinden om-
dat de arts zichzelf van het leven had beroofd, maar ook een 
ferme eindconclusie bleef uit. Uiteindelijk concludeerden 
de bewindspersonen van Veiligheid en Justitie en van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport, dat er een betere afstem-
ming over onderzoek en sanctionering tussen de Inspectie 
van de Gezondheidszorg en het Openbaar Ministerie had 
moeten plaatsvinden. De betreffende partijen beloofden 
‘beterschap’ en pasten hun beleid aan. Een beleidsaanpas-
sing als antwoord op de schokkende praktijk geeft aan dat 
bewindspersonen het met name als hun taak zien om de 
rechtszekerheid van de arts te beschermen en veel minder 
gewicht geven aan het beschermen van de rechtszekerheid 
van de patiënt.

Werkt de euthanasiewet? Een conclusie
De euthanasiewet is in het leven geroepen om rechtszeker-
heid te bieden aan artsen en patiënten, de transparantie en 
controleerbaarheid van de euthanasiepraktijk te vergroten 
en levensbeëindigend handelen zorgvuldig te laten plaats-
vinden. De rechtszekerheid van de arts bestaat hierin dat 
hij bij levensbeëindigend handelen wordt beschermd tegen 
strafbaarheid wanneer hij zich bij de uitvoering houdt aan 
de wettelijke zorgvuldigheidseisen en daarvan melding 
maakt. De rechtszekerheid van de patiënt is er in gelegen dat 
het levensbeëindigend handelen zorgvuldig plaatsvindt. Het 
belang daarvan kunnen we zien in de ‘zaak Tuitjenhorn’.

Het wettelijk systeem lijkt heel strikt en overzichtelijk: het 
niet voldoen aan één van de wettelijke eisen of aan de mel-
dingsplicht leidt tot strafbaarheid van de arts, vanwege het 
ontvallen van de strafuitsluitingsgrond. Buiten de recentelij-
ke aankondiging tot strafrechtelijk onderzoek in een zaak,4 
heeft het niet voldoen aan de wettelijke voorschriften of de 
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meldingsplicht echter nog nooit strafrechtelijke consequen-
ties gehad. Dat is mede het gevolg van de uitgeholde zorg-
vuldigheidstoetsing van de Regionale Toetsingscommissies 
Euthanasie, waardoor relatief weinig zaken het Openbaar 
Ministerie bereiken.

De zaken die het Openbaar Ministerie wel bereiken, leiden 
door hun restrictieve vervolgingsbeleid zelden tot strafrech-
telijk onderzoek of vervolging. Deze zaken worden vaak 
afgedaan met een gesprek met de betreffende arts, gevolgd 
door seponering. Beperkte toetsing en handhaving doet af 
aan de rechtszekerheid voor patiënten en hollen de wet uit. 
In de rechtsfilosofie en sociologie is het een algemeen ge-
geven dat het niet-handhaven van invloed is op het gedrag 
van mensen die het met de regels niet zo nauw nemen. Zij 
zullen minder de neiging hebben zich aan de normen te 
houden naarmate de kans op straf kleiner is.

Ook heerst er rechtsonzekerheid als het gaat om de in-
terpretatie van de (reikwijdte van) de euthanasiewet. De 
landelijk voorzitter van de Regionale Toetsingscommissies 
Euthanasie geeft inmiddels aan dat rechterlijke toetsing 
juist nodig is om helderheid te verkrijgen over de vraag of 
de veranderende praktijk bij hulp bij levenseinde voldoet 
aan de wettelijke normen.

Tenslotte staat of valt de Euthanasiewet met de meldings-
bereidheid van artsen. Zonder een melding valt er niets te 
toetsen of te handhaven. Tegelijkertijd is er een schroom 
om te handhaven omdat het de meldingsbereidheid van 
artsen in negatieve zin zou beïnvloeden. De Regionale Toet-
singscommissies Euthanasie zijn er vooral op gericht om 
het ‘leereffect’ bij artsen zo groot mogelijk te laten zijn.5 Dat 
heeft met het strafrecht niet zo veel meer te maken.
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Doet deze praktijk recht aan wat de wetgever heeft beoogd 
met de wet? En is er nog wel sprake van rechtszekerheid 
voor patiënten als het Openbaar Ministerie een zaak sepo-
neert omdat de arts in kwestie ‘beterschap belooft,’ terwijl 
er geen sprake is van een noodtoestand en hij een wezen-
lijke wetsovertreding heeft begaan met de dood van een 
patiënt tot gevolg. Dat is toch geen wetshandhaving?

Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Zijn we in slaap gesukkeld 
door alle ‘geruststellende’ berichten vanuit de regering 
en media terwijl alles erop wijst dat er een loopje wordt 
genomen met de euthanasiewet? De maatschappelijke en 
politieke discussie draait nu vooral om uitbreiding van de 
wettelijke mogelijkheden door het wetsvoorstel ‘voltooid 
leven’. Maar we moeten een stap terug doen en de werking 
van de euthanasiewet eens echt goed onder de loep nemen. 
Een duidelijk en kritisch geluid van onze volksvertegen-
woordiging is daarbij van het allergrootste belang.

1.  Kuiken, A. (2016, 19 augustus). Euthanasiewetgeving bijna perfect? Laat ‘bijna’ maar weg. Trouw. 
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Commissie-Schnabel – voltooid leven

LIZA LANSANG

Sinds euthanasie in Nederland werd gelegaliseerd door het 
aannemen van de euthanasiewet in 2002, is er een groeiende 
vraag naar de uitbreiding van de bepalingen van deze wet. 
Onder andere op het gebied van hulp bij zelfdoding voor 
mensen die hun leven ‘voltooid’ achten. Als reactie hierop 
stelde de Nederlandse regering in juli 2014 een commissie in 
van deskundigen rondom dit onderwerp, onder leiding van 
professor Paul Schnabel.

In de commissie-Schnabel zaten zowel liberale als con-
servatieve deskundigen op het gebied van geneeskunde, 
recht en filosofie. Ze kregen de opdracht om de volgende 
onderwerpen te onderzoeken: de huidige euthanasiewet en 
-praktijk, wettelijke bepalingen voor en beperkingen aan 
hulp bij zelfdoding voor mensen die hun leven voltooid 
achten, indicaties van de voor- en nadelen van deze wettelij-
ke bepalingen en mogelijke middelen om te voorkomen dat 
mensen ervaren dat hun leven is voltooid.

Uit de bevindingen en het advies van de commissie blijkt 
dat ouderen die hun leven ‘voltooid’ achten, mensen zijn 
die niet langer een positieve kijk op het leven hebben met 
als gevolg een aanhoudende en actieve wens om te sterven. 
De redenen daarvoor variëren, maar in het algemeen heb-
ben ze verschillende soorten verlies ervaren zoals fysiolo-
gisch, psychologisch, cognitief, psychosociaal en/of existen-
tieel. Tegelijkertijd hebben ze medische aandoeningen die 
met ouderdom te maken hebben.
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Juridisch geeft de bestaande euthanasiewet voldoende 
ruimte om hulp bij zelfdoding toe te staan aan de meerder-
heid van mensen die om medische redenen hun levens als 
‘voltooid’ beschouwen en lijden aan verlies en beproevin-
gen rondom ouderdom. Daarmee zijn er geen gronden om 
de wet te wijzigen voor het kleine aantal mensen dat hun 
leven als ‘voltooid’ beschouwd zonder dat ze daar medische 
redenen voor hebben.

Op ethisch vlak keek de commissie onder andere naar het 
fundamentele aspect van autonomie waarbij er een indivi-
dualistische tegenover een relationele benadering bestaat. 
De individualistische benadering beschouwt mensen als 
autonome individuen die op afstand omringd worden door 
relaties. Dit in tegenstelling tot de relationele benadering 
die juist de sociale, relationele dimensie van de mens bena-
drukt.
 
Oprekken wetgeving ongewenst
Volgens de commissie is de euthanasiewet niet ingesteld om 
mensen die lijden individuele autonomie te geven, zodat ze 
ervoor kunnen kiezen om te sterven. Volgens een commis-
sielid is de wet er om het dilemma aan te pakken waarmee 
artsen te maken hebben in hun taak om aan de ene kant het 
lijden te verlichten en aan de andere kant het leven te be-
schermen. Verder is individuele autonomie niet het centrale 
punt binnen de wet, maar slechts de basis voor een van de 
criteria van de euthanasiewet: het vrijwillig en weloverwo-
gen verzoek.

Het gevaar dat individuele autonomie de basis wordt voor 
de uitbreiding van wettelijke bepalingen voor hulp bij 
zelfdoding, heeft steun onder geleerden. Henk Jochemsen 
noemt deze argumenten tegen individuele autonomie:1



33

1. Individuele autonomie redeneert alleen in termen van 
rechten en plichten en vergeet zorg en verantwoorde-
lijkheid.

2. Het principe van respect voor autonomie is een zwakke 
basis voor het opzettelijk beëindigen van het leven van 
een patiënt, omdat juist bij een patiënt in terminale fase 
het helder en normale functioneren van de hersenen 
bijna onmogelijk is geworden.

3. De autonomie van de patiënt kan logisch gezien niet de 
belangrijkste reden zijn, omdat de arts handelt.

4. Het toezicht- en controlesysteem dat nodig is om ge-
legaliseerde euthanasie te beperken tot de toegestane 
gevallen, is in feite al in strijd met het ideaal van eutha-
nasie op basis van individuele autonomie.

Uitbreiding van de wettelijke bepalingen zou ook onethisch 
zijn voor zowel artsen als overheden, aldus de commis-
sie-Schnabel. Want ze hebben allebei de verantwoordelijk-
heid om het leven te beschermen. Ook zou de veiligheid 
van patiënten, zorgverleners en de samenleving als geheel 
in gevaar komen omdat men verwacht dat er minder trans-
parantie en aansprakelijkheid is als de wet wordt uitgebreid.

‘De euthanasiewet is er om  
het dilemma van artsen aan te 

pakken, niet om mensen die lijden  
individuele autonomie te geven’
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Op grond van deze juridische en ethische overwegingen 
heeft de commissie geadviseerd de wet niet te wijzigen, 
maar juist meer aandacht te geven aan ouderen met een 
uitgesproken doodswens. De regering moet ervoor te zorgen 
dat ouderen voldoende sociale, financiële en geestelijke 
steun krijgen en dat de maatschappij minder negatief kijkt 
naar ouderdom. 

Dat de commissie adviseert de wettelijke bepalingen niet te 
verruimen op basis van individuele autonomie, weerspie-
gelt een belangrijk ethisch onderscheid: “Geneeskunde zou 
het lijden moeten bestrijden vanwege de persoon en zich 
niet tegen de persoon moeten keren vanwege dat lijden.”2 
Ongeacht of de reden voor het lijden medisch of niet-me-
disch is. Dit standpunt bevestigt zowel het fundamentele 
goede van het leven van de patiënt als de positie van de arts 
in de samenleving.3

Het advies van de commissie-Schnabel stelt een duidelij-
ke grens voor het oprekken van de euthanasiewetgeving 
in Nederland. Volgens zowel conservatieven als liberalen 
binnen de commissie zal het overschrijden van deze grens 
leiden tot een fundamentele verandering in de wet en de 
praktijk van euthanasie. Daarmee beschouwt de commissie 
‘voltooid leven’ dus als een ongewenste ontwikkeling. Daar 
kan ik achter staan. Achter de bestaande euthanasiewet nog 
steeds niet.

1.  Jochemsen, H. (2001).Why Euthanasia Should Not Be Legalised: A Reflection on 
the Dutch Experiment. In D. Weisstub (Red.) Aging: Decisions at the End of Life (pp 
67-90). Dordrecht, Nederland: Springer.. 

2.  Jochemsen, a.w., 83.
3. Ibid.



35

Waar gaat euthanasie over?

RUTH SELDENRIJK

Hippocrates (460-370 voor Christus) had een leven bescher-
mende visie. Die werd destijds door beginnende medici afge-
legd als beroepseed. Nu hoeft hij niet meer over de schouder 
van de arts mee te kijken. Het mensenleven wordt nu op een 
relatieve waarde geschat.

Als in de geneeskunde nieuwe termen worden ingevoerd, 
moet veelal de bel van de medische ethiek gaan rinkelen. 
Het gebruik van nieuwe woorden heeft vaak alles te maken 
met het acceptabel maken van zaken die dat niet zijn. Ver-
warring van betekenissen is een beproefd instrument van 
de boze.

Euthanasie in z’n meest elementaire betekenis komen we 
tegen bij Suetorius (± 100 na Christus). Hij schrijft: “Zo 
dikwijls Caesar Augustus hoorde dat iemand plotseling en 
zonder lijden was gestorven, bad hij om ‘eu-thanatos’ voor 
zichzelf en zijn gezin.” ‘Eu-thanatos’ is Grieks voor een 
goede, zachte dood. Die kunnen we wensen zonder de wens 
van levensbeëindiging in geval van pijn en lijden. Zo was 
ook de middeleeuwse ‘ars moriendi’ (de kunst van het ster-
ven) gericht op ‘euthanasia:’ een goede, met God verzoende, 
dood.

Tegenwoordig gaat het om iets radicaal anders. In Neder-
land is euthanasie het beëindigen van een mensenleven 
vanaf 12-jarige leeftijd door het toedienen van een dodend 
preparaat. Ook hulp bij zelfdoding door een arts valt voor 
de wet onder euthanasie: de patiënt neemt zelf dodelijke 
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middelen in. De patiënt moet voor euthanasie wilsbe-
kwaam zijn of eerder een wilsverklaring hebben opgesteld. 
Bovendien moet er sprake zijn van uitzichtloos en ondraag-
lijk lijden.

In de laatste levensfase kan goede palliatieve zorg niet meer 
toereikend zijn om menselijk lijden te verlichten. Dan is 
niet euthanasie, maar palliatieve sedatie de aangewezen be-
handeling – het bewustzijn verlagen zodat symptomen niet 
worden ervaren. Dat vraagt zorgvuldige besluitvorming. Er 
moet sprake zijn van refractaire – onbehandelbare – symp-
tomen, zoals pijn of benauwdheid. Deze verschijnselen 
moeten onomkeerbaar zijn.

Als ons leven ten einde loopt, zijn in de laatste fase geen le-
vensverlengende handelingen meer nodig. Ons leven is een 
geschenk van God met een tijdelijke opdracht. Het biologi-
sche leven is niet het hoogste goed.

Ook het oude begrip versterven heeft een nieuwe betekenis 
gekregen. Versterven is een natuurlijk proces: de betreffen-
de persoon sterft niet omdat hij niet eet en drinkt. Nee, hij 
eet en drinkt niet omdat hij sterft. Hier gaat het uitsluitend 
om de stervende persoon. Het sterven overkomt hem, hij is 
zogezegd het lijdend voorwerp.

‘In Nederland is euthanasie het  
beëindigen van een mensenleven’
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Tegenwoordig lijkt versterven het omgekeerde te zijn, na-
melijk iets dat je zelf doet. Je verhaast dan het stervenspro-
ces. Dat is een schoolvoorbeeld van taalvervuiling. Sterven 
is namelijk iets dat we ondergaan. Het is belangrijk dat we 
ons niet laten verwarren door schoon klinkende termen. 
Het is niet aan de mens om zijn levenseinde te bepalen of 
dat van een ander te bekorten. Dat is geen ‘eu-thanasie,’ 
goede dood.

MEDISCHE ASPECTEN    |
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Euthanasie en de arts

REBECCA NATSAR

Euthanasie wordt door velen gezien als een goede vorm van 
medisch handelen. De historie van de medische wetenschap 
laat zien dat dit vroeger ondenkbaar was. Van oudsher legde 
de medicus bij aanvang van zijn praktijk de Eed van Hippo-
crates af waarin staat “Nooit zal ik, om iemand te gerieven, 
een dodelijk middel voorschrijven of een raad geven, die, als 
hij wordt gevolgd, de dood tot gevolg heeft.” Tegenwoordig is 
dat niet meer zo. Met de ‘euthanasiewet’ is er veel veranderd. 
De wet had rechtszekerheid voor artsen moeten bieden en 
helderheid voor de euthanasiepraktijk. Beiden lijken echter 
grijzer en chaotischer te worden.

In landen waar euthanasie (en abortus) juridisch mogelijk 
zijn gemaakt – zoals in Nederland –leggen aankomend art-
sen vaak een eed of gelofte af waarin het doden niet meer 
uitdrukkelijk wordt verboden. Aan die eed kunnen artsen 
dus niet gehouden worden. Onveranderd zijn echter de 
doelstellingen van de geneeskunde. Vanuit medisch-ethisch 
oogpunt valt de geneeskunde in drie delen uiteen: 1. de 
kunst van het genezen: zodanig handelen dat de gezonde 
toestand hersteld wordt; 2. de kunst van het verzachten of 
onderdrukken van leed als genezing niet meer mogelijk is 
en 3. de kunst om met behandelen op te houden als dit niet 
langer in het belang is van de patiënt zelf.

In dit rijtje komt het opzettelijk beëindigen van het leven, 
ook op verzoek, niet voor. Sterker nog, het wijst het na-
drukkelijk af. Genezen, verzachten, onderdrukken of een 
behandeling staken, kan nooit hetzelfde zijn als doelmatig 
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een leven beëindigen. Niet voor niets valt euthanasie onder 
het strafrecht en niet onder normaal medisch handelen. 
Daarmee kan het automatisch ook niet vallen onder ‘zorg-
vuldig medisch handelen,’1 de laatste van de zes zorgvul-
digheidseisen genoemd in de Wet toetsing levensbeëindiging 
op verzoek en hulp bij zelfdoding, de officiële naam van de 
euthanasiewet.

Chaotische en wezensvreemde praktijk
Als je voorgaande medische ethiek wilt wijzigen, dan 
moet dat eerst gebeuren binnen het raam van het me-
disch beroep, gevolgd door een algemeen maatschappelijk 
bezinning over de ethische consequenties van artsen die 
doden op verzoek. Tegelijk moet er een juridische afweging 
gemaakt worden waarbij het opzettelijk beëindigen van 
iemands leven afgezet wordt tegen de plicht van de over-
heid om het leven te beschermen. Als dat leven beschermd 
wordt en daarmee dus in principe onaantastbaar is voor 
ieder ander, dan dient opzettelijk doden te allen tijde verbo-
den te blijven.

De zogenaamde kwaliteit van leven kan daarbij niet als 
grondslag voor het oordeel over de al of niet zinvolheid van 
het leven dienen. In de internationale verdragen die Neder-
land heeft ondertekend2 wordt daarvan namelijk uitdruk-
kelijk afstand genomen. De menselijke waardigheid is een 
gegeven geheel onafhankelijk van de toestand waarin het 
leven verkeert: gezond of ziek, oud of jong, welgeschapen of 
geschonden of gehandicapt, geestelijk hoogstaand of gees-
telijk gestoord, zelfopofferend of misdadig van aanleg.

In aanloop van de wetgeving rondom euthanasie schreven 
de Ministers van Justitie en toen nog Welzijn Volksgezond-
heid en Cultuur het volgende aan de Tweede Kamer: “De 
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medische wereld vraagt om concrete maatstaven, die meer 
rechtszekerheid bieden.” Een wonderlijke vraag want de 
wet gééft concrete maatstaven in de betreffende artikelen 
van het Wetboek van Strafrecht. De artsen vragen dus om 
rechtszekerheid bij hun overtreding van de wet. Dit wijst op 
een maatschappelijke chaos.

De arts – die met leven en dood te maken heeft – komt wel 
vaker in situaties die zich niet verdragen met rechtszeker-
heid. In die situaties kan hij of zij alleen maar naar eigen 
geweten handelen en bereid zijn zich voor wetsovertreding 
te verantwoorden. Het wettelijk ruimte geven aan het opzet-
telijk doden van patiënten heeft onvermijdelijk tot gevolg 
dat degenen die zich willen houden aan de vaste regel van 
‘eerbied voor het leven’ in een uitzonderingspositie zullen 
geraken; zij zullen nog via een erkenning als gewetensbe-
zwaarden in hun beroep geduld worden, met alle rechts-
onzekerheid daarvan. Dit betekent toch wel een duidelijke 
omkering van waarden.

Niet alleen het doden van patiënten – ook op verzoek – is 
wezensvreemd aan het beroep van de arts, ook het feit dat 
de arts betrokken raakt bij zaken die niet op zijn terrein van 

‘Het opzettelijk beëindigen van  
iemands leven moet worden afgezet

tegen de plicht van de overheid  
om het leven te beschermen’

MEDISCHE ASPECTEN    |
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deskundigheid liggen. Als ook geestelijk lijden euthanasie 
rechtvaardigt als gevolg van teleurstelling op maatschappe-
lijk gebied of in intermenselijke relaties – niet meer tegen 
het leven op kunnen en ‘voltooid leven’ – dan hebben we 
het vakgebied van de arts verlaten en kan zijn oordeel ook 
allerminst doorslaggevend zijn.

Verwarring rondom demente patiënt
De euthanasiewet beoogt meer duidelijkheid en rechts-
zekerheid voor artsen bij overtreding. In de praktijk is er 
echter sprake van verwarring, bijvoorbeeld bij mensen met 
dementie. Bij euthanasie op demente bejaarden is het pro-
bleem dat veel artsen er vanuit gaan dat een patiënt wilsbe-
kwaam moet zijn op het moment dat hij om de euthanasie 
vraagt. Bij dementie in een gevorderd stadium is het maar 
de vraag of een patiënt nog wilsbekwaam is. En, redeneren 
veel artsen: ‘bij twijfel, niet doen.’ Hoe zit het dan met men-
sen die in het verleden een schriftelijk euthanasieverzoek 
hebben opgesteld? Is die verklaring nog geldig als aan de 
dementerende patiënt niet meer gevraagd kan worden of hij 
of zij nog achter dat verzoek staat?  
 

Het ministerie van Volksgezondheid gaf in december 2015 
een ‘handreiking’ als antwoord op deze vraag: een schrif-
telijke wilsverklaring telt wel degelijk in deze gevallen. 

‘Onze morele weerzin om het 
leven van een weerloos mens 

te beëindigen is te groot’
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In protest reageerden 220 artsen in februari 2017 via een 
landelijke advertentie hiertegen.3 Zij wijzen euthanasie bij 
demente ouderen af en willen dus geen rekening houden 
met een euthanasieverzoek uit het verleden. Zij schrijven: 
“Onze morele weerzin om het leven van een weerloos 
mens te beëindigen is te groot.” Vervolgens verschijnen er 
in de pers artikelen over ‘stiekeme’ euthanasie op demente 
mensen. Met genoemde handreiking had de overheid juist 
bedoeld om een einde te maken aan “de maatschappelijke 
onduidelijkheid over de mogelijkheden van euthanasie bij 
dementie.”4

Een schriftelijke wilsverklaring kan het mondelinge verzoek 
vervangen, maar andere zorgvuldigheidscriteria blijven 
staan. Het zijn er zes, maar in de praktijk wordt er op slechts 
drie voorwaarden getoetst. Voor een wilsonbekwame de-
mente patiënt vervalt de eis van een weloverwogen verzoek 
en de eis van redelijke alternatieven proberen. De patiënt 
kan op dat moment namelijk niet meer bekwaam reageren 
op welk verzoek dan ook. Dan blijft alleen over de eis dat 
er sprake moet zijn van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. 
Maar ondraaglijk lijden is bij gevorderde dementie juist 
vaak lastig vast te stellen.5 Daarmee maakt ook de handrei-
king het er voor artsen niet duidelijker op.

In 2016 werd aan 141 dementen euthanasie verleend. In dat 
jaar waren er 3 gevallen gemeld van euthanasie bij diep de-
mente personen die hun doodswens niet konden bevestigen. 
Op zich zijn dit geen grote aantallen, maar dementie komt 
veel voor en is volgens het CBS doodsoorzaak nummer 1 in 
Nederland. Er lijden anno 2017 meer dan honderdduizend 
patiënten aan hersenziekten als dementie en chronisch psy-
chiatrische ziekten. De verwachting is dat het aantal eutha-
nasiegevallen binnen deze doelgroep ook snel zal stijgen. 

MEDISCHE ASPECTEN    |
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Ter vergelijking, in 2009 waren er 12 gevallen van euthanasie 
bij dementen in Nederland. Van de 141 euthanasiegevallen in 
2016 werd een derde uitgevoerd door artsen van de Stichting 
Levenseindekliniek, in 2015 was dat nog een kwart.6

Verwarrende ‘richtlijnen’ psychiatrische praktijk
De wetgeving rondom euthanasie brengt ook verwarring 
voor een andere groep kwetsbare mensen: de chronisch 
psychiatrische patiënten. In 2016 steeg het aantal eutha-
nasiegevallen binnen deze groep van 0 naar 60. Voor deze 
groep worden dezelfde wettelijke criteria gehanteerd als 
voor lichamelijk zieken. Bijzonder, want het zijn verschil-
lende soorten aandoeningen. Kun je eisen die gelden voor 
lichamelijke (somatische) geneeskunde een-op-een toepas-
sen op patiënten met ongeneeslijke hersenziekten?

Het antwoord daarop komt vreemd genoeg niet uit de psy-
chiatrische beroepspraktijk, maar van de commissie die de 
euthanasiewet evalueert. In mei 2017 bracht deze toetsings-
commissie een derde evaluatierapport uit. De bevindingen 
gelden als ‘jurisprudentie.’ Uit de vorige evaluatie van 2012 
bleek dat men nooit meer discussieert over de vraag of er 
wel voldaan is aan de eis van uitzichtloos en ondraaglijk 
lijden. De commissieleden vonden dit moeilijk te beoor-
delen: “Als de meldende arts en de consulent het lijden al 
ondraaglijk vonden, wie zijn wij dan om hier nog wat over 
te zeggen.” 7

Een toetsingscommissie controleert dus niet meer op uit-
zichtloos en ondraaglijk lijden maar laat dat helemaal aan 
de arts over. Daarbij hebben ze ook ‘vastgesteld’ dat een arts 
voor lichamelijke geneeskunde dit soort lijden kan vaststel-
len zonder dat er een behandelrelatie is tussen de arts en 
patiënt. Om deze reden kan iemand via de Levenseindekliniek 
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relatief vaker en sneller in aanmerking komen voor eutha-
nasie dan binnen het ‘normale’ traject. Een patiënt krijgt 
binnen de Levenseindekliniek twee vaste gesprekken, daarna 
nog ‘enkele gesprekken’ en tot slot een gesprek met een 
SCEN-arts (Steun en Consultatie bij Euthanasie in Neder-
land) voordat euthanasie gepleegd wordt.8

De ‘regel’ uit de lichamelijke geneeskunde, dat een behan-
delrelatie niet nodig is, heeft de toetsingscommissie ook 
van toepassing verklaard op niet te genezen hersenziek-
ten. Volgens psychiater Boudewijn Chabot is dit gebeurd 
“zonder daarover discussie te voeren met de psychiatrische 
beroepsgroep.” Hij denkt dat vrijwel de meeste psychiaters 
niet betrouwbaar kunnen vaststellen of een doodswens 
de zwaarst wegende en blijvende wens is van de patiënt, 
zonder dat er een langdurige – Chabot suggereert meer dan 
tien weken – en diepgaande behandelrelatie is. Zelfs mét 
een behandelrelatie blijft dat lastig.

Chabot merkt deze dingen op naar aanleiding van het feit 
dat de Levenseindekliniek psychiaters werft die uitzichtloos 
en ondraaglijk lijden van psychiatrische patiënten moeten 
vaststellen en opheffen door euthanasie te plegen, zonder 
dat ze een een behandelrelatie hebben met de patiënt. In 
2015 pleegden artsen van de Levenseindekliniek 60 procent 

‘Meeste psychiaters kunnen niet 
betrouwbaar vaststellen of doodswens 

de zwaarst wegende en blijvende 
wens is van de patiënt’

MEDISCHE ASPECTEN    |
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van alle euthanasiegevallen in Nederland bij chronisch 
psychiatrische patiënten. In 2016 steeg dat tot 75 procent en 
werden 46 van de 60 mensen geëuthanaseerd door een arts 
van de Levenseindekliniek.

Zelf stond Chabot aan de basis van hulp bij zelfdoding, 
maar hij maakt zich nu zorgen over de “geruisloze uithol-
ling van de wet.” Van de drie criteria voor euthanasie – 
vrijwillige en weloverwogen verzoek, ondraaglijk en uit-
zichtloos lijden en het ontbreken van redelijke alternatieven 
–  functioneren volgens Chabot de laatste twee niet meer. 
Als de patiënt zelf het lijden als ondraaglijk en uitzichtloos 
beoordeelt en nieuwe behandeling niet meer ziet zitten, 
dan is dat in de praktijk al genoeg. Dan blijft dus alleen het 
eerste criterium over. En hoe toets je een vrijwillig en wel-
overwogen verzoek bij demente of chronisch psychiatrische 
patiënten?9

Geen systematisch beleid voor chronische patiënt
Volgens hoogleraar psychiatrie Frank Koerselman is het 
vrijwillige en weloverwogen verzoek in de psychiatrische 
praktijk flinterdun: “In sommige gevallen van dementie is 
een schriftelijke wilsverklaring namelijk voldoende. En in 
de psychiatrie is het maar de vraag of een weloverwogen 
verzoek bestaat. Zelfs in betere tijden – bijvoorbeeld een 
piek in een manisch depressieve periode – betwijfel ik of 
zo’n patiënt kan komen tot een weloverwogen verzoek, de 
ziekte beïnvloedt de patiënt dan nog steeds.”

Koerselman werkte als psychiater met de zwaarste gevallen 
van chronische depressies, dwangstoornissen en persoon-
lijkheidsstoornissen. Toch zegt hij: “Ik ken geen enkel geval 
waarbij geen behandeling meer mogelijk is. Als je met be-
handelen ‘genezen’ bedoelt dan kun je in de psychiatrie in-
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derdaad uitbehandeld zijn. Maar dat geldt ook voor mensen 
met een chronische lichamelijke aandoening zoals diabetes 
of reuma. Het gaat erom dat je de aandoening draaglijk 
maakt. Bij chronisch psychisch lijden vraagt dat om een 
palliatieve benadering waarbij je een patiënt intensieve zorg 
aanbiedt en hem niet laat verloederen.”

Hij trekt een link naar de lichamelijke (somatische) ge-
neeskunde waarin men ooit is begonnen met euthanasie 
en pas daarna de palliatieve zorg goed ontwikkeld is. De 
omgekeerde volgorde volgens hem, die op dit moment in de 
psychiatrie plaatsvindt: “Er is geen systematisch beleid voor 
chronische patiënten, maar we staan wel euthanasie toe.” 
Volgens hem is er “geen enkele psychiatrische aandoening 
die voldoet aan de criteria voor euthanasie. Sterker nog, een 
nuchtere, verstandelijke afweging over wel of niet voortle-
ven is niet mogelijk. Mensen worden altijd beïnvloed door 
emoties als angst, schaamte, woede of iets dergelijks. Het is 
een illusie dat zo’n verzoek weloverwogen is.”

“Er kan zoveel veranderen in een mensenleven. Ik begrijp 
de keuze voor euthanasie nooit… Als psychiater moet je 
nuchter blijven en tegenwicht bieden tegen de wanhoop. 
Te vaak laten artsen – ook los van euthanasie – zich be-
invloeden door de woede of wanhoop van de patiënt. Als 
psychiater had je altijd te maken met mensen die niet meer 

‘Ik ken geen enkel geval waarbij 
geen behandeling meer mogelijk is’

MEDISCHE ASPECTEN    |
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wilden leven, dat hoorde bij je vak, maar nu is er een route 
om aan die doodswens tegemoet te komen. Je kunt iemand 
doorverwijzen naar de Levenseindekliniek en dan hoef je 
ook niet meer te investeren in intensieve, chronische zorg. 
Verruiming van de euthanasiepraktijk heeft simpelweg… 
het effect dat mensen euthanasie zien als goedkope oplos-
sing voor chronische patiënten.”

Kortom, euthanasie wordt normaal. Koerselman: “Eutha-
nasie door de Levenseindekliniek wordt in dit land gewoon 
vergoed door de zorgverzekeraar. Geen wonder dat het in de 
beleving van mensen dan normaal wordt. Het chantage-ar-
gument is dat euthanasie beter is dan het gruwelijke jezelf 
voor de trein gooien. Natuurlijk wil je dat niet, dus moet je 
dat voorkomen. En dat kan. Als het risico zo reëel is, dan 
houd je die patiënten vast, desnoods voor een langere perio-
de. Als je iedereen een vrijkaartje zou geven voor de Le-
venseindekliniek, zou je nog steeds met suïcides te maken 
hebben. Daar zitten heel andere mechanismen achter.”10

Euthanasie en arts in een ander licht
Artsen hebben indertijd ingestemd met de euthanasiewet 
omdat ze er rechtszekerheid en helderheid van verwacht-
ten. In de wet speelt de arts de hoofdrol. De euthanasiewet 
wordt ook wel een ‘artsenwet’ genoemd.11 De arts die de 
euthanasie uitvoert en zijn collega’s die de uitvoering beoor-
delen geven in hoge mate hun eigen invulling aan de zorg-
vuldigheidseisen die in de wet staan. Er wordt nauwelijks 
getoetst omdat men uitgaat van de kennis, kunde en het 
(goede) geweten van de arts. Beslissen over leven en dood 
valt echter buiten de competentie van de arts/geneesheer. 
De verwarring in de maatschappij en de verwarring onder 
artsen zelf is een teken dat het niet goed zit met de Neder-
landse artseneuthanasie.
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Wereldwijde artsenfederatie: “euthanasie onethisch”
De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der 
Geneeskunst (KNMG) is de grote artsenfederatie in Nederland en 
vertegenwoordigt ruim 59.000 artsen en studenten geneeskunde. 
De KNMG is in hoge mate verantwoordelijk voor de Nederlandse 
euthanasiepraktijk. Internationaal is zij echter lid van de wereldwijde 
artsenorganisatie World Medical Assembly (WMA). De WMA heeft 
een duidelijk standpunt tegen euthanasie ingenomen. Dit standpunt 
is in 1987 aangenomen en in 2005 en 2015 bevestigd. Het stand-
punt luidt: “Euthanasie, dat is de daad van het opzettelijk beëindigen 
van het leven van een patiënt, is onethisch, ook als dit gebeurt op 
verzoek van de patiënt zelf of van zijn naaste familieleden.”12
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HENK REITSEMA

Glijdende schaal
De gevolgen van de legalisering van euthanasie

De Amerikaanse arts dr. Timothy Quill1 zei in 2007 over de 
Nederlandse euthanasielegalisering: “…dat er geen groot hel-
lend vlak is op dit gebied. Van de praktijk zal relatief zeldzaam 
gebruik worden gemaakt…” Dit was vijf jaar nadat Nederland, 
als eerste land ter wereld, euthanasie formeel had gelega-
liseerd. Het beeld was toen dat onder die nieuwe wet het 
aantal gevallen van euthanasie stabiliseerde en de meldings-
bereidheid van artsen toenam. De inkt van deze constatering 
was nog niet droog of de toename van euthanasiegevallen 
zette in.

In 2006 werden er 1.923 gevallen gemeld van levensbeëindi-
ging op verzoek. Dat aantal was in 2008 al 2.3312 en in 2016 
was het opgelopen tot 6.091.3 Dit is een meer dan verdrie-
voudiging in tien jaar tijd. Hierdoor is er in meer dan 5% 
van het totale aantal sterfgevallen per jaar in Nederland 
sprake van een niet natuurlijk levenseinde. Het vermoeden 
is dat deze nu bijna lineaire toename zich zal voortzetten. 
Alleen al dit doorbreken van een heilig respect voor leven, 
is een reden voor bezorgdheid. Maar er zijn meer zorgwek-
kende ontwikkelingen.

De situatie waarin wij anno 2018 zitten, begon begin jaren 
zeventig van de vorige eeuw met de eerste rechtszaken 
waarin medische professionals levensbeëindigend gehan-
deld hadden.4 De terughoudende berechting toen gaf het 
startsignaal voor een gedoogbeleid, dat uiteindelijk leidde 
tot formele legalisering. De vier decennia daarna ontvouw-
de zich een proces van verschuiving in terminologie, van 
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normalisatie en aanvaarding in de publieke opinie en van 
een toename van levensbekortend handelen in bijvoorbeeld 
de palliatieve zorg.

Tot 1985 werden alle medische handelingen die leiden tot 
een bespoediging van de dood, ter wille van het verlichten 
van lijden, bestempeld als euthanasie. Dat is al lang niet 
meer het geval. Naarmate euthanasie geprotocolleerd is, 
zijn steeds minder zaken ‘euthanasie’ gaan heten. Zo wor-
den het onthouden van een behandeling die levensverlen-
gend zou zijn, of opgevoerde pijnbestrijding met levensbe-
korting als neveneffect, niet meer tot euthanasie gerekend. 
Alleen een volgens de zorgvuldigheidseisen uitgevoerde 
dodelijke injectie mag nog euthanasie heten.

Helaas betekent dit niet dat er minder levensbeëindigend 
gehandeld wordt buiten het euthanasieprotocol om. Het 
tegendeel lijkt eerder het geval te zijn. Omdat levensbeëin-
diging voor artsen een enigszins ‘normaal’ onderdeel van 
hun vak is geworden, is men ook subtiel anders gaan den-
ken over hoe er gehandeld wordt. Meer dan 80% van alle 
Nederlandse artsen was in 2016 bereid om een euthanasie 
uit te voeren en inmiddels is dit 99%.5

De toename van palliatieve handelingen met een mogelijk 
levensbekortend effect lijkt gekoppeld aan het euthana-

‘Palliatieve sedatie als  
achterdeur voor euthanasie’
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siebeleid. Zo nam het aantal terminale sedaties merkbaar 
toe in de jaren na de legalisatie.6 Petra de Jong, toenmalig 
directeur van de NVVE (Nederlandse Vereniging voor een 
Vrijwillig Levenseinde voorheen Nederlandse Vereniging voor 
Vrijwillige Euthanasie) schreef hierover: “Het overlijdensaan-
deel door palliatieve sedatie stijgt disproportioneel (8,2% in 
2005 naar 12,5% in 2010) omdat toch niet verondersteld kan 
worden dat in die vijf jaar het aantal mensen dat hiervoor in 
aanmerking komt zo sterk gestegen is, terwijl de palliatieve 
zorg in diezelfde tijd kwalitatief zo sterk verbeterd is. Het 
lijkt er op dat artsen de palliatieve sedatie als achterdeur 
voor euthanasie gebruiken.”7 In november 2017 verscheen 
een opinieartikel in Trouw met de veelzeggende titel: ‘27.000 
overlijdens per jaar met palliatieve sedatie: dat schreeuwt 
om onderzoek.’8

De afgelopen paar jaar is er een opmerkelijke verbreding 
zichtbaar van hoe de euthanasiewet wordt geïnterpreteerd. 
De wet was van oorsprong vooral toegespitst op het verlich-
ten van fysiek lijden, maar daaronder wordt nu ook steeds 
meer psychisch en existentieel lijden betrokken. Opvallend 
was de stijging van het aantal euthanasiegevallen onder pa-
tiënten met dementie en een uitbehandelde psychiatrische 
aandoening. Binnen de eerste categorie steeg het aantal van 
81 in 2014 naar 141 gevallen in 2016. Bij de laatste categorie 
steeg het aantal gevallen van 41 in 2014 naar 60 in 2016.9

Verder gaf de helft van alle SCEN-artsen (Steun en Consul-
tatie bij Euthanasie in Nederland) van de KNMG toe dat 
ze bij zichzelf een verschuiving gemerkt hebben in welke 
aandoeningen zij vinden kwalificeren voor euthanasie.10 De 
‘voltooid leven’-discussie die nu opnieuw is losgebarsten 
met vage termen als ‘levensmoe’ geeft aan dat er van een 
echte grens weinig sprake is. Alles wijst erop dat het proces 
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van uitbreiden van levensbeëindigend handelen volop in 
gang is. Dit heet een glijdende schaal, of we dat nu leuk 
vinden of niet.

Epiloog: ‘Dan ben ik niemand meer tot last’
‘Laat mij maar doodgaan, dan ben ik niemand meer tot 
last.’ Zomaar een uitspraak van iemand. Is dit wat wij be-
doelen als we het over een voltooid leven hebben? Waar zijn 
wij in Nederland mee bezig? Als iemand het moeilijk heeft 
en een documentaire ziet waarin mensen hulp vragen om te 

sterven, als hij of zij allerlei nieuwsberichten leest over een 
voltooid leven, dan is het niet vreemd als dit gedrag wordt 
gekopieerd. In een andere samenleving was zo iemand 
wellicht niet op de gedachte gebracht om het leven te willen 
beëindigen.

Mijn eigen opa is in naam van palliatie (pijnbestrijding) 
voortijdig van het leven beroofd, zonder dat hij dat gewild 
heeft. Zo is onze maatschappij geworden. Deze ervaring 
maakte dat mijn oma strategisch is gaan nadenken over 
welk verzorgingstehuis zij zou kiezen, omdat ze angstig was 

‘Mijn opa is in naam van pijnbestrijding  
voortijdig van het leven beroofd,  
zonder dat hij dat gewild heeft’ 
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De levenseindepraktijk in cijfers
Drie Nederlandse onderzoekers publiceerden in au-
gustus 2017 in een Amerikaans vakblad hun evaluatie 
van 25 jaar euthanasie in Nederland (1990-2015).11 Zij 
maakten daarbij gebruik van vijfjaarlijkse rapportages die 
gemaakt worden op grond van vragenformulieren die 
artsen anoniem invullen. De rapportages zijn een vast 
onderdeel van de evaluatie van de euthanasiewet.
Het valt op dat 1990 als beginjaar wordt aangehouden. 
Euthanasie was toen al gedoogd, hoewel de wet pas 
twaalf jaar later kwam. Wat vooral opvalt is het groeien-
de aantal euthanasiegevallen: in 1990 1,7%, in 2010 2,8% 
en in 2015 4,5% van alle sterfgevallen.
Andere vormen van levensbeëindigend handelen door 
de arts nemen ook toe. De cijfers daarvan zijn niet 
exact aan te geven, omdat het ook om legitiem medisch 
handelen kan gaan zoals bestrijding van pijn en andere 
symptomen, waarbij de dood niet het doel is van de arts. 
Het gaat wel om zeer sterk stijgende trends: intensief 
toedienen van middelen (morfine) om symptomen te 
verlichten (in 1990 18,8% en in 2015 35,8% van alle 
sterfgevallen); palliatieve sedatie (in 1990 geen cijfers; in 
2005 8,2%, in 2010 12,3% en in 2015 18,3%).
Dezelfde onderzoekers kwamen aan het woord in het 
Nederlandse artsenblad Medisch Contact. Daarin spraken 
ze in verband met symptoomverlichting en palliatieve 
sedatie over een grijs gebied en doen ze de schatting 
dat ongeveer een vijfde van alle euthanasiegevallen niet 
gemeld worden.12

over de mogelijkheid dat iemand ook haar leven voortijdig 
als voltooid zou gaan beschouwen. Dit is dus geen toe-
komstmuziek, maar een realiteit die zich aan ons opdringt.
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ALEX VAN VUUREN

Euthanasie: de maatschappij  
is erdoor veranderd

De legalisering van euthanasie heeft maatschappelijke conse-
quenties. De maatschappij is erdoor veranderd. Die gevolgen 
waren lang niet allemaal voorzien. Zelfs voorstanders van 
de euthanasiewet geven aan dat zij bepaalde effecten zeer 
ongewenst vinden. De meest opvallende gevolgen van vrije 
euthanasie zijn het ontstaan en de groei van organisaties, de 
politieke lobby, de marketing van euthanasie, de omslag in 
het denken bij het grote publiek en de institutionalisering van 
euthanasie.

Bij het in kaart brengen van de maatschappelijke conse-
quenties moeten we er overigens wel rekening mee hou-
den dat de wet voorafgegaan is door een ontwikkeling van 
decennia. Tientallen jaren waarin euthanasie steeds meer 
maatschappelijk werd aanvaard en vanaf de jaren 90 zelfs al 
door rechters en politici werd gedoogd.

Ontstaan en groei van organisaties
Al in 1973 werd de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige 
Euthanasie (NVVE) opgericht. In 2006 werd, met behoud 
van de afkorting, de naam veranderd in Nederlandse Ver-
eniging voor een Vrijwillig Levenseinde. De aanleiding tot de 
oprichting was een geval van euthanasie in Friesland (de 
omstreden zaak-Postma). Het doel van de NVVE is om de 
dood-op-verzoek maatschappelijk aanvaardbaar te ma-
ken. Een van de opties in het websitemenu is: “Heeft u een 
doodswens?” De pagina die vervolgens opent, begint met: 
“Deze tekst is geschreven voor mensen die overwegen hun 
leven op afzienbare termijn te beëindigen. Er zijn verschil-
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lende manieren om het leven te verkorten. Een consulent 
van de NVVE kan u in een persoonlijk gesprek informatie 
geven over de verschillende methoden waarmee het leven 
beëindigd kan worden.”

De NVVE is met 167.000 leden veruit de grootste organisatie 
in Nederland die euthanasie promoot. De inkomsten van de 
NVVE, voornamelijk uit contributies en giften, bedroegen 
in 2016 meer dan 4 miljoen euro. Met dat geld worden vele 
activiteiten ondernomen en campagnes gefinancierd. Een 
opvallende ontwikkeling is dat men zich ook is gaan richten 
op jongeren. Elke maand wordt steeds in een andere plaats 
in Nederland een Jongeren Café Doodnormaal georganiseerd. 
Het doel is om met jongeren in gesprek te gaan over “het 
zelfgekozen levenseinde in de verre, of juist heel nabije 
toekomst” aldus de NVVE-website.

Sinds 1995 bestaat Stichting De Einder die ‘zelfeuthanasie’ 
bespreekbaar en uitvoerbaar wil maken. Zelfeuthanasie is 
volgens de stichting “het in eigen regie te verwezenlijken 
zorgvuldig afgewogen humane levenseinde.” Ze willen deze 
optie als aanvulling op de arts-euthanasie en hulp bij zelf-
doding die nu geregeld zijn in de ‘euthanasiewet’. De stich-
ting heeft ongeveer acht consulenten om advies te verlenen. 
In 2015 constateerde Stichting De Einder een aanhoudende 
groei van het aantal hulpvragers.1

Stichting Euthanasie in de Psychiatrie is ontstaan uit een web-
site die in 2009 werd gemaakt. Deze stichting houdt zich 
volgens de website bezig met de “doodswens van psychia-
trische patiënten bespreekbaar maken en een menswaardig 
sterven bij ondraaglijk geestelijk lijden te bevorderen.”1  
volgens de website. In 2010 werd de initiatiefgroep Uit Vrije 
Wil opgericht om het burgerinitiatief ‘voltooid leven’ te kun-
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nen lanceren. Het doel van Uit Vrije Wil is de legalisatie van 
stervenshulp aan ouderen die hun leven voltooid achten. 
Op hun uitdrukkelijk verzoek en onder voorwaarden van 
zorgvuldigheid en toetsbaarheid. Het burgerinitiatief ‘vol-
tooid leven’ kreeg 116.871 steunbetuigingen.2

In 2011 richtte de arts Boudewijn Chabot de Stichting Waar-
dig Levenseinde op samen met journaliste Stella Braam. De 
stichting stelt zich tot doel betrouwbare en toegankelijke 

informatie te verschaffen over een waardig levenseinde in 
eigen regie en in gesprek met naasten. Op hun website zijn 
de links als “Handboek voor zelfeuthanasie” en “Sterven in 
eigen regie” te vinden. Daarmee is hun doelstelling nage-
noeg identiek aan die van Stichting De Einder.3

In 2012 richtte de NVVE de Stichting Levenseindekliniek op en 
deze maakt de laatste jaren een stormachtige ontwikkeling 
door. De stichting werd opgericht met als doel die men-
sen te helpen aan wiens euthanasieverlangen niet wordt 
voldaan door de eigen arts. Met name de moeilijke gevallen 
op het grensgebied van wat wettelijk toegestaan is, zoals 
psychiatrische patiënten, kunnen bij de ‘kliniek’ terecht. De 

‘NVVE krijgt 4 miljoen van leden; 
Levenseindekliniek 4 miljoen van 
zorgverzekeraars en Regionale 

Toetsingscommissies Euthanasie  
krijgen 4 miljoen van overheid’

MAATSCHAPPELIJKE ASPECTEN    |



60
|    BARMHARTIGHEID ANNO 2018

Levenseindekliniek is een netwerk van artsen en verpleegkun-
digen verspreid door heel Nederland. In teams van één arts 
en één verpleegkundige onderzoeken zij een euthanasiever-
zoek via gesprekken met de hulpvrager. Als aan de eisen 
van de euthanasiewet wordt voldaan, voert het team het 
euthanasieverzoek uit.

In 2016 kwamen er bijna 1.800 hulpvragen binnen bij de 
Levenseindekliniek en aan 498 personen daarvan werd eu-
thanasie verleend. Door zorgverzekeraars werd € 4.386.000 
aan vergoedingen uitbetaald. Aan donaties kwam daarbo-
ven nog € 426.000 binnen volgens het jaarverslag 2016. Het 
aantal hulpvragen is in 2017 weer gegroeid ten opzichte van 
2016. Het aantal gehonoreerde euthanasieverzoeken in 2017 
kwam uit op 747, een groei van 50% ten opzichte van het jaar 
daarvoor. Op 27 oktober 2017 kwam de Levenseindekliniek 
met het bericht dat de stichting in 2018 bijna een verdubbe-
ling van het aantal artsen nodig heeft. Men wil groeien van 
59 artsen op dit moment naar ruim honderd.4

De slogan van een volgende organisatie, Coöperatie Laatste 
Wil, is “Baas over eigen sterven.” De coöperatie is opgericht 
om voor haar leden te bewerkstelligen dat het eigen leven-
seinde mag en kan worden geregisseerd met een humaan 
werkend ‘laatstewilmiddel’ dat op een legale manier is 
verkregen, zonder toetsing voor- of achteraf door een arts, 

‘99% van artsen gaat in op  
euthanasieverzoek of verwijst door’
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begeleider of consulent. Deze organisatie doet sinds 2013 
aan informatievoorziening via sociale media, bijeenkom-
sten en boekpublicaties aldus de website. 

In 2015 ontstond Stichting Levenseinde Counseling voor coun-
seling op humanistische grondslag bij ‘zelfeuthanasie’. De 
site meldt dat men “mensen te woord te wil staan die in alle 
openheid en zonder moreel vooroordeel willen praten over 
het levenseinde en/of begeleiding zoeken bij een een zorg-
vuldig en humaan te organiseren zelfgekozen levenseinde.”

Het gif van een kleine organisatie
Sinds het najaar van 2017 biedt Coöperatie Laatste Wil een 
zelfdodingsmiddel aan haar leden aan. Het betreft een poe-
der dat opgelost in water binnen maximaal een uur tot een 
pijnloze dood zou leiden. Volgens een woordvoerder duurt 
het 20 minuten voordat de persoon in coma raakt. De eni-
ge bijwerking is een zware, maar te onderdrukken hoofdpijn. 
Experts op het gebied van de farmacologie, toxicologie en 
biotechnologie beweren echter dat een dergelijk middel 
niet kan bestaan. Ook voorstanders van zelfdodingsmidde-
len waarschuwen, zoals Boudewijn Chabot. Volgens hem kan 
het poeder zorgen voor afschuwelijke, niet-pijnloze laatste 
momenten met epileptische aanvallen, misselijkheid, hoofd-
pijn, duizeligheid en spierzwakte. Het poeder is een legaal 
middel dat in de industrie wordt gebruikt en kan daarom 
zonder tussenkomst van een arts ingekocht worden. Coö-
peratie Laatste Wil geeft de naam van het middel alleen aan 
leden nadat ze een half jaar lid zijn. Sinds de aankondiging is 
het ledental gestegen van 3.500 naar bijna 19.000. Dat het 
zelfdodingsmiddel werkt, weet de coöperatie omdat het 
poeder al wordt gebruikt. Om te moorden…5

MAATSCHAPPELIJKE ASPECTEN    |



62
|    BARMHARTIGHEID ANNO 2018

De politieke lobby
De lijnen van met name de NVVE naar de politiek zijn kort. 
Het eerste initiatiefwetsvoorstel voor euthanasie werd in 
1984 ingediend door D66 Kamerlid Elida Wessel-Tuinstra. 
Zij liet zich daarbij adviseren door de ethicus Heleen 
Dupuis, die op dat moment ook de voorzitter was van de 
NVVE6 en later VVD-senator werd. Het Tweede Kamer-
lid dat de verdediging van dit wetsvoorstel van mevrouw 
Wessel-Tuinstra overnam was Jacob Kohnstamm, die in 
2000 het NVVE-voorzitterschap op zich nam. Vanaf 1 april 
2016 is hij voorzitter van de Regionale Toetsingscommissies 
Euthanasie, de door de overheid ingestelde organen om de 
gevallen van euthanasie te controleren aan de hand van de 
wettelijke zorgvuldigheidseisen.

Els Borst is als minister van Volksgezondheid verantwoor-
delijk als in 2001 de euthanasiewet wordt aangenomen. Ze 
was betrokken lid van de NVVE. Later werd ze erelid en 
tevens lid van de adviesraad van de Levenseindekliniek. De 
huidige NVVE-directeur is Agnes Wolbert. Zij was tot maart 
2017 Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid. Dit zijn 
slechts enkele voorbeelden van verstrengeling en de succes-
volle politieke lobby vanuit de NVVE.

De marketing van euthanasie
De media in Nederland geven al jarenlang selectieve infor-

‘Euthanasie bij Levenseindekliniek 
groeit met 50 procent’
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matie omtrent euthanasie. Er is een stortvloed van infor-
matie, waarvan het meeste ten gunste van vrije euthanasie. 
Toen echter de wereldwijde artsenorganisatie World Medical 
Association met zware kritiek kwam op de Nederlandse 
euthanasiepraktijk, werd daarover nauwelijks in de Neder-
landse kranten bericht. Een arts in Brabant hield van 1982 
tot 1985 alle berichten over euthanasie bij die verschenen in 
het Brabants Dagblad. Slechts 2 van de 166 berichten waren 
tegen euthanasie.7

Nu is het niet anders. “Je ziet in de media bijna alleen 
voorstanders,” zegt professor Victor Lamme.8 Lamme, 
een hersenwetenschapper, staat zeer kritisch tegenover de 
marketingtechnieken van met name de NVVE. Bekende 
Nederlanders worden naar voren gehaald om de boodschap 
uit te dragen en er wordt een nationale ‘week van de eutha-
nasie’ gehouden. Hoe verhoudt dat zich tot het beeld dat 
euthanasie een zaak is tussen de dokter en diens patiënt, 
indien er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden? 
Het is duidelijk dat de euthanasielobby verder wil dan wat 
er wettelijk al toegestaan is.

De omslag in het denken bij het grote publiek
Een belangrijk gevolg van de euthanasiewet is geweest dat 
veel burgers euthanasie als een mogelijke behandeling zijn 
gaan zien. Er wordt openlijk gesproken over een ‘recht op 
euthanasie.’ Een duidelijk bewijs voor de groeiende accep-
tatie van euthanasie is dat steeds meer mensen om euthana-
sie vragen, zoals blijkt uit de meest recente onderzoekcijfers 
van 2015. In 2015 ging het om 8,3% van alle mensen die dat 
jaar overleden.9

Artsen – ook zij die voor euthanasie zijn – worden vaker 
dan hun lief is benaderd met een euthanasieverzoek. Zij er-

MAATSCHAPPELIJKE ASPECTEN    |
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varen volgens een onderzoek van de artsenfederatie KNMG 
in 2015 een “ongewenst grote maatschappelijke druk” om 
euthanasie uit te voeren. Een huisarts uit zijn zorg over het 
gemak waarmee om euthanasie wordt gevraagd: “Eutha-
nasie is een verworvenheid waarbij twijfel of een ‘nee’ van 
de dokter niet lijkt te worden geaccepteerd. Als een patiënt 
het besluit heeft genomen, is er ook vaak weinig geduld. Ik 
noem dat de ‘bol.com-mentaliteit,’ vandaag besteld, morgen 
in huis.”10

Institutionalisering van euthanasie
De cardioloog dr. R. Fenigsen schetste in 1987 in zijn boek 
Euthanasie: een weldaad? dit toekomstplaatje: “Wettelijk toe-
gestaan, maatschappelijk aanvaard en bevorderd, opgeno-
men in het ziekenfondspakket, zal euthanasie gaan behoren 
tot de routinetaken van ziekenhuizen en artsen. Zij zal 
worden aangeboden in de verwachting dat de consument er 
gebruik van maakt. De euthanasie zal worden geïnstitutio-
naliseerd. Meer nog, zij zal een van de belangrijkste maat-
schappelijke instituties worden. Wij komen te leven in een 
euthanasie-maatschappij.”11

Verreweg de meeste artsen in Nederland zijn aangesloten 
bij de artsenfederatie KNMG. De federatie is pro-eutha-
nasie en heeft in grote mate bijgedragen tot het gedoogbe-
leid en de euthanasiewetgeving die daarop volgde. Van de 
KNMG is het programma Steun en Consultatie bij Euthana-
sie in Nederland (SCEN). Deze zogenaamde SCEN-artsen 
zijn speciaal opgeleid om advies te geven aan een colle-
ga-arts die overweegt het euthanasieverzoek van een patiënt 
in te willigen. Er is een landelijk SCEN-telefoonnummer 
waar artsen naartoe kunnen bellen. Zorgverzekeraars ver-
goeden het werk van de SCEN-arts.
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Het consulteren van andere artsen is één van de zorgvuldig-
heidseisen waaraan een arts bij het uitvoeren van eutha-
nasie moet voldoen. De arts is verplicht de euthanasie als 
doodsoorzaak te melden bij de gemeentelijke lijkschouwer. 
Deze geeft de melding weer door aan een toetsingscommis-
sie. De overheid heeft vijf Regionale Toetsingscommissies 
Euthanasie in het leven geroepen, die alle gevallen van 

euthanasie achteraf controleren. Dit systeem voor toetsing 
kost jaarlijks 4 miljoen euro.12 De toetsing vindt plaats aan 
de hand van zes wettelijke zorgvuldigheidseisen. In de 
meeste gevallen (80%) wordt de toetsing gedaan op grond 
van schriftelijke informatie. In 10 van de 6.100 zaken in 2016 
oordeelden de toetsingscommissies dat de arts ‘onzorg-
vuldig’ gehandeld had.13 Bij de beoordeling ‘onzorgvuldig’ 
wordt het dossier doorgestuurd naar het Openbaar Ministe-
rie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dat betekent 
dat er tot vervolging over kan worden gegaan. In de praktijk 
is dit nog nooit gebeurd.

De overgrote meerderheid van de artsen in Nederland 
(99%) is bereid om ofwel een euthanasieverzoek zelf in te 
willigen, ofwel de patiënt door te verwijzen naar een collega 
of de Levenseindekliniek.14 De patiënt die bij zijn arts niet 
terecht kan met zijn of haar euthanasieverzoek, kan ook 

‘Ongewenst grote maatschappelijke 
druk om euthanasie uit te voeren’
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rechtstreeks contact opnemen met de Levenseindekliniek. 
Dokter Fenigsen schreef dertig jaar geleden: “De euthanasie 
zal worden geïnstitutionaliseerd.” We kunnen nu vaststellen 
dát de euthanasie is geïnstitutionaliseerd.
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Voltooid leven:  
laatste grens of nieuwe richting

Een visie uit het buitenland

Als internationaal voorzitter van de Euthanasia Prevention Coa-
lition in Canada denk ik al een paar jaar na over wat onze reac-
tie zou moeten zijn op de situatie dat artsen het wettelijk recht 
hebben om patiënten om het leven te brengen. Eigenlijk komen 
dan twee vragen bij me op: zijn patiënten veilig wanneer art-
sen het recht hebben om ze te doden? En hoe beschermen we 
mensen binnen een cultuur die artsen toestaat te doden?

De huidige cultuur vertelt ons dat het bij euthanasie om 
autonome sterfgevallen gaat. Dat euthanasie een soort 
recht om zelf te beslissen creëert. In werkelijkheid zijn deze 
‘keuze’ en ‘autonomie’ gewoon vlaggen van de doodslobby 
waaronder wij als samenleving artsen steunen in het legaal 
veroorzaken van onze dood.

Het is opvallend dat in bijna elk land waar euthanasie en/of 
hulp bij zelfdoding legaal is, de wetten bescherming bie-
den aan degene die bereid is patiënten te doden. Maar er is 
geen bescherming voor de patiënt die wellicht last heeft van 
depressie of sociale/psychologische factoren die kunnen 
leiden tot de dood. Binnen alle wetten is het vereist dat er 
een verzoek om te sterven moet zijn. Voor zo’n verzoek kan 
een patiënt verschillende redenen hebben. De grote vraag 
is, waarom vraagt iemand om levensbeëindiging?

Euthanasiewetten worden nogal eens misbruikt. Onder 
andere omdat ze zo zijn opgesteld dat daar ruimte voor is. 
Overal waar euthanasie gelegaliseerd is, zijn er gegevens 
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die verkeerd gebruik van de wetten aantonen. Zo zijn er 
in Nederland niet wilsbekwame mensen overleden door 
euthanasie, vindt er euthanasie plaats zonder verzoek 
daarvoor en er is een probleem met onderrapportage; niet 
alle gevallen worden doorgegeven en geregistreerd. Er zijn 
Nederlandse studies waarin grootschalig data rondom 
overleden mensen zijn verwerkt. Men kijkt daarbij naar alle 
doodsoorzaken, waardoor misbruik van de euthanasiewet 
aan het licht komt.1

Een schrijnend voorbeeld van het gevolg van euthana-
siewetgeving, is een vrouw met dementie die zonder toe-
stemming geëuthanaseerd werd. In een eerdere verklaring 
had ze aangegeven dat ze dood wilde via euthanasie, op een 
later moment gaf ze echter aan dit toch niet te willen. Niet-
temin deed de arts een kalmeringsmiddel in haar koffie en 
probeerde de vrouw daarna te injecteren. Toen ze weigerde 
geïnjecteerd te worden, liet de dokter haar vasthouden door 
familieleden om de dodelijke injectie te kunnen toedienen.2

Voorzitter van de Regionale Toetsingscommissies Euthana-
sie Jacob Kohnstamm, zei dat hij de zaak voor de rechter wil 
brengen om een precedent te creëren voor andere artsen die 
mensen met dementie dodelijk injecteren. In een nieuwsbe-
richt zegt Kohnstamm dat hij voor een rechtszaak is: “Niet 
om de dokter te straffen die handelde in goed vertrouwen 
en deed wat ze moest doen, maar om juridische duide-
lijkheid te krijgen over de bevoegdheden van een arts bij 
euthanasie van patiënten die lijden aan ernstige dementie.”

Mensen vragen in het algemeen niet om levensbeëindiging 
omdat ze hun recht op autonomie willen uitoefenen, of om-
dat ze ‘vrijheid om te sterven’ willen ervaren. Iemand vraagt 
om euthanasie omdat hij of zij door een moeilijke tijd gaat 
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en daar emotionele gevolgen van ondervindt. Vaak vreest 
men een pijnlijke dood. Een angst die over het algemeen 
geen verband houdt met de daadwerkelijke toestand, maar 
eerder met wat iemand heeft meegemaakt bij de dood van 
anderen: ‘Ik wil niet sterven zoals oom Adriaan.’ Verder 
heeft de fysiek moeilijke toestand van de patiënt ook gevol-
gen op psychologisch, sociaal en spiritueel vlak. Wat dan 
kan bijdragen aan gedachten over euthanasie. 

We zijn vóór het leven en tégen het doden van mensen, 
daarmee staan we voor een uitdaging: hoe verzetten we ons 
tegen een cultuur die het doden van een ander toestaat? 
Na meer dan twintig jaar binnen de wereld van euthanasie, 
kom ik tot de conclusie dat daar maar één antwoord op is: 
liefde. We worden uitgedaagd een voorbeeld van liefde te 
zijn in een wereld die de hoop heeft verloren en waarin 
mensen zo hopeloos zijn dat ze artsen wettelijk toestaan
hun dood te veroorzaken. Allemaal worden we geroepen 
om er voor een ander te zijn en te geven om hen die het 
moeilijk hebben. We zijn afhankelijk van elkaar. Het is 
natuurlijk om anderen nodig te hebben, zij kunnen ons 
helpen door moeiten te komen.

Het is niet nieuw dat iemand zich hopeloos kan voelen. 
Het is nieuw dat als je denkt dat je leven geen waarde meer 
heeft en je wilt sterven, dat iemand je dan kan doden. We 
moeten erkennen dat euthanasie al onze levens bedreigt. 

‘Niet de dood zoeken,  
maar een uitweg’

MAATSCHAPPELIJKE ASPECTEN    |
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Velen zullen wel eens een donkere periode in het leven 
ervaren waarin we denken dat ons leven geen doel meer 
heeft en gevoelens van hopeloosheid naar boven kunnen 
komen. Maar dan zoeken we niet de dood, dan zoeken we 
een uitweg.

Het is belangrijk dat we een zorgzame gemeenschap om ons 
heen hebben die ons beschermt. De Euthanasia Prevention 
Coalition heeft in Canada de Compassionate Community Care 
opgericht om mensen te beschermen en op te komen voor 
mensen die dood gaan of de dood naderen. Ook worden 
mensen aangemoedigd en getraind om anderen te bezoe-
ken en bij te staan tijdens moeilijke situaties. Om de ander 
te kunnen beschermen, moeten we van de ander houden en 
er voor de ander zijn.

In februari 2017 hield een Canadese filmploeg in opdracht 
van de Euthanasia Prevention Coalition een reeks interviews 
in Nederland rondom het ‘voltooid leven’-debat. Daaruit 
bleek dat voorstanders van euthanasie erop aandringen 
dat artsen op verzoek aan iedereen dodelijke medicijnen 
mogen voorschrijven. Daarmee lijkt ‘voltooid leven’ geen 
laatste grens, maar eerder een nieuwe richting te worden.

In de loop van 2018 komt de Engelstalige documentaire 
Fatal Flaws uit met daarin de opnamen die in Nederland 
zijn gemaakt. Eerder verscheen The Euthanasia Deception 
over de situatie in België.  Voor meer informatie zie fatalf-
lawsfilm.com en vulnerablefilm.com.

1.  Zie onder andere Jochemsen, H. en Keown, J. (1999). Voluntary  Euthanasia under control? 
Further empirical evidence from The Netherlands. Journal of Medical Ethics 25 (1), 16-21.   

2.  Regionale Toetsingscommissies Euthanasie. (2017, 1 januari). Oordeel 2016-85, specialist oude-
rengeneeskunde, dementie, niet gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen. Geraad-
pleegd op 22 januari 2018, van https://www.euthanasiecommissie.nl/uitspraken-en-uitleg/o/
onzorgvuldig/documenten/publicaties/oordelen/2016/niet-gehandeld-overeenkomstig-de-zorgvul-
digheidseisen/oordeel-2016-85
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Voltooid leven of toch niet?  
Twee suggesties

Wat voltooid leven is, bepalen ouderen zelf, zeggen Boris van 
der Ham en Christa Compas van het Humanistisch Verbond. 
Dit klinkt mooi, maar kan dat? Nee, dit is een drogreden. In de 
discussie moeten we een paar stappen terug zetten. Voor het 
te laat is.

Want het is een illusie dat mensen autonoom kunnen 
beslissen dat hun leven is voltooid. De discussie werkt zoals 
reclame op koopgedrag. Mensen vragen zich af: is mijn 
leven onderhand niet voltooid? Deze vraag zal net zo lang 
klinken, tot het de wens van de oudere zelf is geworden. 
Ook zonder geloof in God is dat een slecht idee.

Het is onmogelijk jezelf voor te stellen wat het is in die toe-
stand van dood-zijn. Hoe kun je dan dood willen? Het is dus 
een illusie als je zegt: mijn leven is voltooid, ik wil nu dat het 
is afgelopen. Je kunt zelfs in je doodsnood niet over je dood 
heen kijken.

Hoe authentiek die doodswens ook is, je kunt je dus heel 
authentiek vergissen. Je kunt eindeloos wikken en wegen 
tot je een ons weegt. Maar op een gegeven moment geef je je 
over en gá je… Wie meent zijn levenseinde te kunnen regis-
seren, miskent deze machteloosheid. Die machteloosheid 
kan de overheid ook niet in een wet reguleren. Levend ben 
je nooit voltooid.

In ons samenleven beleven we een ongekende welvaart, 
een nieuwe ‘gouden eeuw,’ maar met een zwarte rand. Veel 
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‘In ons streven naar een ‘perfect zelf’ 
lijden we aan het onvolmaakte’

mensen zijn ontevreden en ongelukkig. In ons streven naar 
een ‘perfect zelf ’ lijden we aan het onvolmaakte. Als alles 
leuk moet zijn, zijn tegenslag, moeite en pijn onbestaan-
baar. Als een verwend kind gaan we de confrontatie uit 
de weg. Dit lukt ons niet in deze kapotte wereld, die ons 
perspectief vergiftigt. Daardoor staan we met een mond vol 
tanden.

De ‘voltooid leven’-discussie speelt helemaal niet in arme 
landen. Wij moeten ouderdom herwaarderen1. Zonder zi-
nervaring zijn we verwond en ziek. Zonder religieus levens-
doel kunnen we niet leven: we willen dood. Dat is de zwarte 
rand van een zinloze ‘doodscultuur’. Nee, doden is nooit 
barmhartig en ook daarom geen oplossing.

Sommige problemen zijn tragisch, onoplosbaar. Die leren 
we dragen. Toch is een categorisch ‘nee’ zonder keerzijde 
veelal niet verantwoord. Twee suggesties:
1. Logotherapie (Viktor Emil Frankl, 1905-1997) maakt de 

ervaren problematiek hanteerbaar met ongebruikte 
mogelijkheden van de hulpvrager. Ze helpt de zin te 
vinden, een levensdoel te hebben om het leven zin-vol 
te leven.

2. Eenzaamheid (sociaal, emotioneel, existentieel) is dé 
diagnose. We hebben een fundamentele behoefte om 
ons bij iemand anders thuis, geborgen te voelen. Maak 
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bijvoorbeeld met jongeren een levensboek. Om het 
perspectief op het heden en de toekomst te verhelderen 
vanuit de waarde van het verleden.

Laten wij het begrip ‘natuurlijkheid’ afstoffen en opwaarde-
ren. Als de dood komt, is de beste dood nog altijd de dood 
die ons overkomt. Een natuurlijke doodsoorzaak getuigt van 
moed en integriteit. Intussen omarmen we het leven. Juist 
als het kwetsbaar en fragiel is.

ALTERNATIEVEN    |

1.  www.waardigouderworden.nl
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Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is een verzamelnaam voor alle zorg en onder-
steuning die aan ongeneeslijk zieke mensen wordt verleend. 
Palliatieve zorg is niet op genezing van de ziekte gericht, maar 
op de kwaliteit van leven én de kwaliteit van sterven van de 
zieke. Deze zorg kan zich uitstrekken over vele jaren, maar 
betreft zeker de laatste levensfase van de zieke en de periode 
waarin de zieke stervende is.

In de praktijk gaat het vooral om zorg die zorgprofessionals, 
vrijwilligers en naasten in de laatste maanden van het leven 
verlenen aan mensen met levensbedreigende ziekten als 
kanker, COPD (chronische obstructieve long ziekte), hartfa-
len en dementie. De zorg wordt verleend aan ongeneeslijk 
zieke mensen thuis, maar ook aan hen die in een verzor-
gingshuis, verpleeghuis, ziekenhuis of hospice verblijven.

Er kunnen diverse dokters bij betrokken zijn (huisarts, 
medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde), ver-
schillende groepen verzorgenden en verpleegkundigen 
(ziekenverzorgenden, wijkverpleegkundigen, maar ook 
verpleegkundig specialisten) en tal van andere disciplines 
(geestelijk verzorger, fysiotherapeut, psycholoog). Specialis-
tische palliatieve zorg is in heel Nederland beschikbaar bij 
consultatieteams palliatieve zorg, waarvan er in Nederland 
enkele tientallen bestaan.

Bestrijding van pijn
Vanuit medisch perspectief is er in de palliatieve zorgverle-
ning veel aandacht voor de bestrijding van pijn, benauwd-
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heid, vermoeidheid en andere veelvoorkomende klachten 
die in de laatste levensfase kunnen opspelen. Betrokken 
zorgverleners kijken door een multidimensionale bril naar 
de klachten. Met andere woorden: een klacht als bijvoor-
beeld pijn wordt niet alleen als een lichamelijke klacht 
gezien. In de zorgverlening krijgt ook de psychische, sociale 
en spirituele dimensie van pijn de nodige aandacht.

Pijn is meestal geen geïsoleerde ervaring in het lichaam, het 
is altijd meer. Herinneringen aan eerdere ervaringen met 
pijn spelen een rol, net zoals emoties als angst, onzekerheid, 
verdriet of machteloosheid. Zorgverleners gaan daarover in 
gesprek met zieken, en zullen via die weg de pijn proberen 
te verlichten. Gesprekken kunnen bijvoorbeeld gaan over de 
betekenis van pijn: is pijn een straf? Is pijn een uitdaging?

Ook kunnen zorgverleners stilstaan bij de vraag hoe naas-
ten met de pijn van de zieke omgaan. Houden ze er vol-
doende rekening mee? Kunnen en/of willen ze helpen de 
pijn draaglijk te maken? Of laten ze duidelijk merken dat 
‘dat geklaag over pijn’ maar eens een keer moet ophouden? 
Voor de beleving van pijn kan dat een wereld van verschil 
uitmaken voor de zieke.

Medicatie en aandacht
Zorgverleners zullen op verschillende manieren proberen 
de pijn te verlichten. De medicijnen zijn daarbij de belang-
rijkste troef. Doorgaans begint een arts met het voorschrij-
ven van paracetamol of een ontstekingsremmer. Hebben 
deze medicijnen te weinig effect, dan stapt de arts over naar 
opioïden.

Om optimale pijnbeheersing te bereiken, zijn er nog diverse 
andere mogelijkheden dan medicijnen. Zenuwblokkades, 
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chirurgische operaties, psychologische en geestelijke on-
dersteuning kunnen van nut zijn. Aanvullende zorgvormen, 
die vooral gericht zijn op het welbevinden van de patiënt 
kunnen bij de zieke het algehele gevoel van ontspanning 
en comfort bevorderen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om 
ontspanningsoefeningen en massages.

Verder is er de overtuiging dat ‘gewone menselijke aan-
dacht’ ook een goede pijnstiller kan zijn. Een gewoon 
praatje dus, van mens tot mens. Het kan zoveel schelen. 
Een belangrijke uitspraak van een hospice-arts in dit kader 
is: “De beste pijnstiller zit soms naast het bed in plaats van 
in een doordrukstrip.” Dankzij deze brede benadering van 
pijn kan veel ervan verlicht worden tot een minimaal of 
draaglijk niveau.

Spirituele en existentiële aspecten
In de palliatieve zorgverlening wordt niet alleen met een 
multidimensionale bril naar pijn gekeken. De zieke mens 
is immers niet alleen dat lichaam dat vanwege de ziekte 
geplaagd wordt door fysieke klachten en beperkingen. Die 
mens is ook een optelsom van ervaringen, gedachten en 
overtuigingen enerzijds, en verbindingen met anderen an-
derzijds. Met andere woorden: in palliatieve zorgverlening 

‘De beste pijnstiller zit soms 
naast het bed in plaats van  

in een doordrukstrip’

ALTERNATIEVEN    |
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is ook veel aandacht voor de sociale en spirituele en existen-
tiële aspecten van het ziek-zijn en het sterven.

Het betekent in de praktijk bijvoorbeeld dat zorgverleners 
ruimte geven voor het bespreken van allerlei levensvragen. 
Het gaat om vragen als: waarom treft mij deze ziekte? Waar 
heb ik dit aan verdiend? Wat is nu nog de zin van mijn 
leven? Dergelijke vragen komen vaak op als mensen een 
levensbedreigende ziekte hebben. Behalve dit soort ‘grote’ 
vragen, kunnen levensvragen ook heel basaal zijn: waarom 
sta ik op? Wat maakt de dag waardevol genoeg om uit bed te 
gaan? Of: waarom zou ik nog tijd besteden aan bezoek?

Ervaringen met een ernstige ziekte zetten vaak aan tot na-
denken over onze plek in het leven, onze relatie tot naasten 
en onze relatie tot God en/of het geloof. In onze tijd en 
cultuur is er doorgaans weinig ruimte voor levensvragen. Er 
kan bij omstanders de neiging bestaan de levensvragen weg 
te wuiven: ‘Ach, doe toch niet zo moeilijk.’ Toch is het goed 
om erover te praten, zeker als de persoon in kwestie met 
die levensvragen worstelt. Zieken kunnen dergelijke vragen 
uiteraard bespreken met geloofsgenoten of hun eigen domi-
nee, maar zorgverleners staan er ook voor open.

Het bespreken van levensvragen kan de zieke in staat stel-
len op voor hem of haar ‘goede wijze’ afscheid te nemen. 
Afscheid nemen van naasten bijvoorbeeld. Ook kan het 
bespreken van levensvragen helpend zijn om in rust en 
vrede te sterven.
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Hoezo ‘voltooid’?  
Een wetenschappelijk geluid

CAROLIEN GRASDIJK

In 2016 verscheen de wetenschappelijke studie Voltooid 
leven van Els van Wijngaarden, docent en onderzoeker bij de 
Universiteit voor Humanistiek waar ze in 2016 promoveerde 
op ‘de ervaringswereld van het voltooide leven.’ In het boek 
beschrijft ze haar gesprekken met ouderen die hun leven 
‘voltooid’ achten. Hoewel ze niet terminaal of psychiatrisch 
ziek zijn, lijden ze aan het leven en hebben ze het gevoel dat 
ze domweg zitten te wachten op de dood. Van Wijngaarden 
sprak uitvoerig over herinneringen, spijt en tevredenheid, 
twijfels, hoop, tragiek en dilemma’s – en over hun wens om te 
sterven. Hieronder een samenvatting van het boek.

Zeven jaar geleden maakt de term ‘voltooid leven’ zijn 
entree in de media via een pleidooi van het burgerinitiatief 
Uit vrije wil. Het gedachtegoed, een zelfverkozen levensein-
de voor ouderen die hun leven voltooid achten, krijgt een 
gezicht door artikelen en documentaires. We zien een tele-
visieportret van Ans, een oude dame die fluitend de vogels 
voert en likeur drinkt met vriendinnen. Om de gevreesde 
aftakeling en afhankelijkheid vanwege hoge ouderdom vóór 
te zijn heeft ze alvast haar sterfdatum bepaald. Een, naar 
eigen zeggen, puur rationele keuze.

Geboeid door de tegenstrijdigheden in het portret van Ans 
besluit Els van Wijngaarden te onderzoeken wat ouderen 
drijft tot een zelfverkozen levenseinde. De romantische 
beeldvorming ten spijt, werpt Van Wijngaarden in Voltooid 
leven een licht op de worsteling die een dergelijke keuze 
met zich mee brengt.1 Ze is op zoek naar wat ze noemt 
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de ‘essentie’ van het begrip ‘voltooid leven’ dat zich niet 
gemakkelijk laat definiëren, want wie weet eigenlijk wat een 
voltooid leven is? Van Wijngaarden spreekt uitvoerig met 25 
ouderen met een doodswens in de leeftijd van 67 tot 99 jaar. 
De indringende interviews geven het gemeenschappelijke 
in de ervaringen weer: een fundamenteel gevoel van een-
zaamheid, het gevoel overbodig te zijn, een diepe vrees voor 
aftakeling en een afkeer van afhankelijkheid.

Neem het verhaal van Loes. Ze vertelt hoezeer ze lijdt onder 
eenzaamheid en haar onvermogen om echt diepgaand 
contact te hebben. Het is nogal tegenstrijdig, ze is niet graag 
alleen, maar als ze eenmaal onder de mensen is, wil ze 
graag weer naar huis. Maar eens per jaar, rond 4 mei, is alles 
anders. Dan hangen hele schoolklassen aan haar lippen 
wanneer ze vertelt over haar belevenissen tijdens de Twee-
de Wereldoorlog. Ze zucht: “Ik wil mijn verlangen naar de 
dood niet helemaal op eenzaamheid gooien, maar in die 
weken is het wel een stuk minder.”2 De levensvreugde van 
die ene meimaand staat in schril contrast met de stilte in de 
overige maanden. Haar afscheidsrede heeft ze al geschre-
ven.

“Je moet je voorstellen, ik heb de hele wereld gezien en 
nu heb ik geen enkele invloed meer. Geen karwei meer 
in het vooruitzicht. Weet je hoe dat voelt?”3 Dit vraagt de 
negentigjarige schipper in ruste, Christiaan. De liefde voor 
de scheepvaart en zijn werklust zijn hem met de paplepel 
ingegoten. Voor hem is niks doen uit den boze, maar dat 
maakt het hem bijna onmogelijk te genieten van zijn oude 
dag. Tijdens een cruise komt hij tot de pijnlijke conclusie 
dat iedereen behalve hijzelf een taak heeft. Hij is slechts de 
lading geworden en dat doet afbreuk aan zijn zelfbeeld. 
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Christiaan is zeker niet de enige die zich uitgerangeerd 
voelt. In bijna alle verhalen ontmoeten we ouderen die 
graag vertellen over hun mijlpalen en successen, kracht bij-
gezet door artikelen, getuigschriften en foto’s. Maar inmid-
dels voelen ze zich uitgestoten door de maatschappij. Een 
vernederende ervaring, die maakt dat deze ouderen niet 
verder willen leven.

Schrijnend zijn ook de opmerkingen van Hetty, die er dank-
zij de interviews achterkomt dat ze haar verhaal eigenlijk 
nog nooit met iemand heeft gedeeld. Ze zoekt hulp bij een 
psychiater, maar die zoekt de oplossing al snel in medicatie. 
Hierdoor ervaart ze niet de ruimte om de triestheid die ze 
voelt te delen en voelt ze zich gevangen in haar eigen wor-
steling. Er zijn meer ouderen die niet gelukkig zijn met het 
stempel ‘depressief.’ Ze voelen zich niet serieus genomen en 
niet gehoord, misschien zelfs beroofd van de kans hun pijn 
en verdriet te delen.

“Het enige wat ik nog kan is met iemand rummikuppen. Als 
dat de rest van mijn leven moet zijn, dan hoeft dat van mij 
niet,”4 aldus Gerard, die sinds de nieuwe hartklep lichame-
lijk een stuk minder aan kan. Slapen gaat hem sinds het 
overlijden van zijn vriendin slecht af. Wanneer mensen 
hem vragen voor een timmerklus, moet hij ‘nee’ verkopen, 
terwijl hij zich juist graag nuttig wil maken. Ondanks dat 

‘Het blijkt bij Peter en Suzan  
bepaald geen harmonieus  

proces te zijn’

PERSOONLIJKE VERHALEN    |
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Gerard een fijne familie om zich heen heeft en er een dikke 
Audi voor de deur staat, is hij ervan overtuigd dat hij als 
eenentachtigjarige niets meer te verwachten heeft van het 
leven en dat hij voor niemand iets betekent. Maar als hij 
zijn stiefdochter meedeelt dat de ‘euthanasievergunning’ 
binnen is, ziet hij zoveel verdriet in haar ogen, dat hij over-
weegt van zijn besluit af te zien.

Die twijfel komt terug in het verhaal van Peter en Suzan die 
hebben afgesproken samen uit het leven te stappen. Terwijl 
het fenomeen bezongen wordt in de media als ultieme ro-
mantische daad, blijkt het bij Peter en Suzan bepaald geen 
harmonieus proces te zijn. Peter, die lijdt aan lichamelijke 
gebreken, heeft het gevoel dat alles hem is ontnomen en dat 
hij niet langer zichzelf kan zijn. Ruiken, proeven en schilde-
ren kan hij niet meer; verder leven is voor hem een ondra-
gelijk vooruitzicht. Suzan daarentegen noemt het leven nog 
niet ‘ondragelijk.’ Ze ziet nog steeds lichtpuntjes en wil nog 
een jaar respijt. Na twee keer uitstel komt het toch tot de ge-
zamenlijke zelfdoding. Het is een belastende ervaring voor 
de kinderen, die – geplaagd door horrorscenario’s over hoe 
ze hun ouders zullen aantreffen – de politie inschakelen om 
het ouderlijk huis te betreden.

Uit de verhalen blijkt dat de weg naar een vrijwillig leven-
seinde in de meeste gevallen geen geruststellende, rationele 
en maakbare procedure is, maar eerder een grillige worste-
ling vol tegenstrijdigheden. Of, zoals Van Wijngaarden zelf 
concludeert: “Achter de montere, rooskleurige term ‘vol-
tooid leven’ gaat vaak een rauwe werkelijkheid van onzeker-
heid, schaamte en angsten schuil.”5

1. Van Wijngaarden, E. (2016). Voltooid leven. Amsterdam, Nederland: Uitgeverij Atlas Contact.
2.  Van Wijngaarden, a.w., 34.
3.  Van Wijngaarden, a.w., 44.
4.  Van Wijngaarden, a.w., 51.
5.  Van Wijngaarden, a.w., 181.



83

ELMA VAN DELFT

“Oh nee… ik ben niet dood”
Het verhaal achter een poging tot zelfdoding

En toen viel ik met een keiharde smak op de aarde. Ik dacht: 
oh nee, ik heb gemist. Ik ben niet dood. Bizar genoeg had ik 
geen pijn. Van de afstand die ik door de lucht had gevlogen, 
herinner ik me niets. Alleen het gillen van de vrouw bij wie ik 
die nacht had doorgebracht.

Ik stond met haar man op het balkon te praten toen ik 
sprong. Zij was zwanger en kwam met hun kleutertje zeg-
gen dat hij moest opschieten omdat ze anders te laat zouden 
komen. Dat was het moment waarop ik dacht: nu of nooit. 
Ik koos voor ‘nu,’ omdat ik niet langer in de hel kon blijven 
leven waarin ik al jarenlang gevangen zat, ondanks het feit 
dat ik moeder was. Ik was kapot, compleet stuk.

Doordat de val geen pijn deed, had ik niet in de gaten hoe 
ernstig het was. Ik lag op mijn buik en wilde opstaan om 
een wandelingetje te maken. Dat was het moment waarop 
ik merkte dat mijn benen niet meer konden bewegen. Ik 
legde mijn hoofd op mijn armen en het volgende moment 
waren er allemaal mensen om me heen. Een man knielde 
naast me en vroeg: “Ça va madame?” Ik antwoordde: “Oui, 
ça va bien.” Toen ging het licht uit.

Enkele dagen later opende ik mijn ogen weer en zag voor 
het eerst van mijn leven een intensieve zorgkamer (intensive 
care, red). Ik lag aan beademingsapparatuur en was met 
mijn benen en heupen vol ijzers opgehangen in een zie-
kenhuisbed, kreeg sondevoeding en een baxter gevuld met 
morfine. 
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Ik ben door deze zelfmoordpoging alles verloren: mijn part-
ner, kinderen, huis, werk, familieleden en vrienden. Toen ik 
na 22 maanden in een rolstoel het ziekenhuis verliet, moest 
ik helemaal alleen vanaf ‘nul’ een nieuw leven opbouwen. 
Maar ondanks dit onvoorstelbaar zware verlies, brak er 
weer Licht door in mijn leven.

Tien jaar na dato leef ik zelfstandig in een appartement 
waar de kinderen de helft van de tijd bij mij zijn en de 
andere helft bij hun vader en heb een nieuwe sociale kring 
opgebouwd. Ik loop met krukken en heb in 2015 Levens-
fontein opgericht, een gebedscentrum ter voorkoming van 
zelfdoding en familiedrama’s. Ik ben dankbaar voor elke 
ademhaling en ik geniet elke dag van de wonderbaarlijke, 
heilige gift die het leven is.

Euthanasie is geen oplossing. Euthanasie is onomkeerbaar. 
Euthanasie is een veredelde vorm van zelfdoding, maar 
het is ook moord. Want je vraagt die ander om jou legaal 
te doden. We moeten alle deuren naar de dood sluiten, 
opdat er nieuwe onbekende deuren naar het leven geopend 
worden. Deuren naar het leven blijven gesloten zolang 
deuren naar euthanasie ook maar op een kiertje staan. Als 
je overtuigd bent dat de dood een oplossing is, zal je daarin 
bevestigd worden. Maar als je het leven zoekt, zal het leven 
jou vinden.
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GRACE JOHANSEN

Vechten voor je moeder
Als de arts anders wil

Wat doe je als je hoogbejaarde moeder in het ziekenhuis een 
behandeling krijgt die niet meer gericht is op herstel? En wat 
als haar wanhoopskreet wordt opgevat als euthanasiever-
zoek? Dit overkwam Nelleke van Hout toen haar 94-jarige 
moeder na een val werd opgenomen en de oorzaak van haar 
pijn niet kon worden achterhaald. Nelleke besloot te vechten 
voor het leven van haar moeder. Dit is haar verhaal.

Nelleke: “Een paar dagen na een val in het bejaardentehuis 
werd mijn moeder met verschrikkelijke pijn in haar been 
en heup per ambulance afgevoerd. Ondanks uitgebreid 
onderzoek kon men de oorzaak niet achterhalen. De artsen 
noemden bronchitis en longkanker als mogelijke oorzaken, 
maar verder onderzoek bleef uit. Mijn moeder moest ter 
observatie in het ziekenhuis blijven totdat haar conditie zou 

verbeteren met behulp van antibiotica. Deze behandeling 
leek aan te slaan, maar terwijl ik bij mijn moeder op bezoek 
was ging het mis toen twee verpleegsters haar rechtop pro-
beerden te zetten. Plotseling schoot er een intense pijn door 
haar lichaam en schreeuwde ze het uit. Urenlang. Alleen 

‘Elk verzoek om verder  
onderzoek werd geweigerd’
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morfine bood een oplossing, maar de oorzaak van deze 
extreme pijn liet zich weer niet vinden. De artsen zaten met 
de handen in het haar.”

Wat deed je toen de artsen geen oorzaak konden vinden?
“Ik ben het gesprek aangegaan. Mijn moeder heeft een pro-
these in haar been en ik dacht dat die oorzaak van de pijn 
kon zijn. Volgens de artsen zou een ingreep echter te veel 
voor haar zijn en ze lieten het onderwerp verder met rust. 
Vanaf toen ging het alleen nog maar over de mogelijkheid 
van longkanker, hoewel medisch bewijs daarvoor ontbrak. 
Na zes dagen verblijf in het ziekenhuis, een flinke dagelijkse 
dosis morfine en gebrek aan beweging, leken mijn moe-
ders ingewanden volledig inactief. Ik heb tegen de morfine 
geprotesteerd want het veroorzaakte een voortdurende mis-
selijkheid waardoor ze ondervoed raakte. De artsen dachten 
dat er sprake was van een darmblokkade en dat een maag-
pomp verlichting kon bieden. Een maagpomp betekende 
echter dat mijn moeder niet mocht eten en geen druppel 
water drinken. Ik drong erop aan dat ze haar weer eten en 
drinken zouden toedienen, maar vond geen gehoor.”

Hoe ging het ondertussen met je moeder?
“Na tien dagen ziekenhuisopname en hevige pijn, had 
mijn moeder nog steeds nauwelijks gegeten, gedronken of 
bewogen. Het zag er niet naar uit dat ze ooit nog voedsel, 
vocht of fysiotherapie zou krijgen. Een wanhopige situatie. 
Op een nacht werd mijn moeder op haar pijnlijke zij gerold 
door één van de verpleegsters. Ze gilde uit pijn en frustratie 
dat het zó van haar niet meer hoefde. Die wanhoopskreet 
werd door de verpleging opgevat als euthanasieverzoek. 
Zonder de familie te raadplegen, vond er een gesprek plaats 
tussen mijn moeder en de artsen. Ik hoorde erover van mijn 
moeder tijdens een bezoek en vroeg wat er was besproken. 
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Ze kon het zich niet meer goed herinneren en door haar 
doofheid had ze niet goed verstaan wat de artsen tegen haar 
hadden gezegd. Ze wist alleen dat ze zó niet verder wilde.”

Wat was je reactie op dat vermeende euthanasieverzoek?
“Toen ik van dit overleg hoorde, ben ik met de arts gaan 
praten. Ik heb gezegd dat ik niet geloof in een voortijdig 
levenseinde en al helemaal niet wanneer de persoon in 
kwestie depressief is. Ik stemde dus niet in met de euthana-
sie van mijn moeder. Vervolgens werd mij verteld dat mijn 
mening er niet toe deed. Alleen mijn moeder had volgens 

de arts iets te zeggen over haar levenseinde. In een tweede 
gesprek gaf de arts aan de zaak van mijn moeder somber in 
te zien. Ze was van plan om de behandeling met antibiotica 
te beëindigen. Ik protesteerde daartegen want er was nog 
steeds geen medisch bewijs voor de bewering dat er geen 
hoop meer zou zijn. Elk verzoek om verder onderzoek werd 
geweigerd. Ik besloot om het gevecht aan te gaan!”

Hoe ben je het gevecht voor je moeder aangegaan?
“Ik ben eerst samen met de voorganger van mijn kerk met 
mijn moeder gaan praten en ik wist haar ervan te overtui-
gen dat euthanasie niet de oplossing is. Daarna heb ik een 
dringende klachtbrief aan het ziekenhuis gestuurd over de 

‘Die wanhoopskreet werd  
door de verpleging opgevat  

als euthanasieverzoek’
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slechte behandeling van mijn moeder en de stelselmatige 
weigering van eten en drinken, waardoor ze uiteindelijk 
iedere hoop en de wil om te leven was kwijtgeraakt. Verder 
heb ik een second opinion van een geriatrisch arts voorge-
legd. Hierop stelde de arts drie keuzemogelijkheden voor 
aan mijn moeder: vechten voor haar leven, een minimale 
behandeling of euthanasie. Ze koos voor een minimale 
behandeling van pijnbestrijding met morfine en het her-
vatten van eten en drinken. Mijn moeder was inmiddels zo 
verzwakt dat de arts haar levensverwachting inschatte op 
maximaal een half jaar.”

Ging het door die behandeling beter met je moeder?
“Mijn moeder werd overgebracht naar een hospice. We ver-
wachtten allemaal dat ze daar beter behandeld zou worden, 
maar dat bleek helaas niet zo te zijn. Naast morfine kreeg ze 
nog meer pijnstillers, waardoor ze naast misselijkheid last 
kreeg van hallucinaties. Omdat ze zo verzwakt was, kreeg ze 
geen eten of drinken meer. Toen mijn moeder vervolgens 
ook nog een blaasontsteking kreeg, weigerde de verpleging 
antibiotica toe te dienen. Dat is het moment waarop ik me 
realiseerde dat deze tweede optie de palliatieve route is naar 
euthanasie!”

‘De verpleging weigerde  
antibiotica toe te dienen’
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Wat deed je toen je achter de sluiproute naar euthanasie kwam?
“Ik heb met succes gepleit voor het toedienen van antibio-
tica bij de hospice-arts. Ik vond gehoor en het ging direct 
een stuk beter met mijn moeder. Ze begreep inmiddels zelf 
ook wat er aan de hand was en begon – tegen de wil van het 
hospice in – haar pijnmedicatie af te bouwen. Daarna vroeg 
het hospice mijn moeder om te vertrekken. Ze was niet ziek 
genoeg meer om te blijven! Na een tijd zoeken vonden we 
een nieuw hospice waar ze goed te eten en te drinken kreeg 
en de verpleging haar hielp met het afbouwen van de pijn-
medicatie. Haar stoelgang kwam weer op gang en ze kon 
zich verplaatsen in een rolstoel. Het was echt een wonder! 
Inmiddels hebben we een mooie nieuwe woonplek voor 
mijn moeder gevonden. Ze wordt elke dag sterker en de 
mensen van het verpleeghuis zijn helemaal dol op haar!”

PERSOONLIJKE VERHALEN    |
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Dit is geen luchtig verhaal, maar wel een belangrijk verhaal. 
Het begint met een herinnering die achttien jaar terug gaat in 
de tijd. Ik genoot al een paar jaar van het bruisende studen-
tenleven toen er op mijn studentenzolder opeens een donkere 
wolk kwam aandrijven, die een jaar lang boven mijn hoofd 
bleef hangen. Een ongekende angst en onrust overvielen me, 
waardoor ik niet meer sliep en eindeloos huilde.

Ik was terechtgekomen in een neerwaartse spiraal van 
negatieve gedachten die leken uit te monden in een donker 
gat. De dag doorkomen werd een kwelling en aan mijn toe-
komst durfde ik niet meer te denken. Uitputtende wande-
lingen, slaappillen, en zelfs een fles wodka haalden me niet 
uit deze duistere wolk die inmiddels niet slechts boven mijn 
hoofd hing, maar me van binnenuit leek op te vullen en 
elke levenslust uit mij perste. 

Nadat ik mijn eetlust, mijn vrienden en mijn gevoel van 
eigenwaarde kwijt was wist ik: Ik kan dit zelf niet meer 
oplossen. Misschien zou een gesprek met een psycholoog 
verlichting brengen. Na afloop aarzelde ik op de deurmat. 
Waarom ik niet naar buiten ging? Het eerlijke antwoord was 
dat ik dat niet durfde. Ik herkende mezelf niet meer in dit 
ongeleide projectiel dat op ontploffen stond. Bang voor het 
leven en voor de buitenwereld. Hoe kom je uit zo’n nacht-
merrie?

Het ultieme dieptepunt kwam toen ik aanbelde bij de 
buurman, een gepensioneerde huisarts. Wanhopig vroeg ik: 

GRACE JOHANSEN

Barmhartigheid anno 2018
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‘Ik voelde een knoop  
in mijn maag’

“Ik wil eigenlijk niet meer leven, weet u wat ik daarmee aan 
moet?” De oude man verwees me naar het rijk der antide-
pressiva die maakten dat ik me een levenloze robot voelde, 
wachtend op de instructie van anderen. Nu was echt alles 
vlak en grijs en doods.

Een lieve tante heeft me in die tijd opgevangen. Elke dag 
wachtte ik op de bank totdat ze thuiskwam van haar werk. 
Vanaf de bank zag ik een boek in de kast staan: Zelfmoord 
onder jongeren. Het trok, maar ik wilde niet op ideeën 
gebracht worden. Ik besloot iets anders te gaan lezen: de 
psalmen. Langzaam veranderde alles. Er keerde iets terug 
in mijn gedachten wat die duistere ballon binnen in mij aan 
het doorprikken was: hoop.

En nu, achttien jaar later ontmoet ik Maartje. Je zou van 
deze gezonde blozende veertiger niet zeggen dat ze al jaren 
aan het vechten was tegen de wanhoop en dat ze al een paar 
keer op de afgrond was afgestevend. Geen therapie had 
haar uit haar ellende kunnen verlossen en ook haar geloof 
leek niet genoeg houvast te bieden. De mensen die haar 
omringden waren als een warm bad geweest en hadden 
haar de hand gereikt. Ik kende haar verhaal, maar tot nu 
toe was ze alleen in mijn gedachten en gebeden geweest. 
Maar deze zondag zat ik naast haar. Het zesde gebod was 
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aan de beurt. Gij zult niet doden want het leven is heilig 
en kostbaar. Ze wilde graag afspreken, maar het bleek nog 
niet zo eenvoudig te zijn want ze was in afwachting van een 
bericht van de Levenseindekliniek, zei ze aan de telefoon. Een 
dezer dagen zou ze te horen krijgen of ze hulp zou krijgen. 
Ik voelde een knoop in mijn maag. Ze had de documentaire 
gezien. Het leek haar een humane oplossing voor haar niet-
meer-willen-leven-probleem. En tot ieders ontzetting kwam 
er inderdaad een datum.

Op een dag stond ik op haar stoep. Gewapend met cadeaus 
met elk een speciale betekenis, één van belofte en hoop, 
zoals ik die ooit ook zelf had ervaren. Ik bad dat de deur 
open mocht gaan. Voor het eerst zat ik tegenover haar en 
kreeg ik de kans om met haar te praten en te bidden. Ik had 
een kwartiertje om te zeggen wat ik wilde. Ze zou er over 
nadenken zei ze. Ik gaf haar een knuffel. Ze glimlachte. Vol 
geloof stapte ik de deur uit. De wanhoop zou niet het laatste 
woord krijgen.

De ondenkbare rouwkaart viel op de mat. Ik was verdrietig 
en met een schok wakker geworden in de realiteit. Wat ik 
altijd gedacht had, bleek niet te kloppen. Euthanasie en 
hulp bij zelfdoding zijn in Nederland niet alleen beschik-
baar voor hele oude bejaarden of zeer ernstig zieken. Ook 
gezonde, maar depressieve veertigers hebben deze optie. 

De bizarre werkelijkheid is dat de regering meent dat de 
euthanasiewetgeving een upgrade verdient. Omdat de 
barmhartigheid van haar eist dat ze haar autonome burgers 
hulp biedt bij een zelfverkozen levenseinde, met of zonder 
depressie. Wat betekent deze optie voor een kwetsbare stu-
dente die maandenlang met een verstoord gedachteleven 
rondloopt, vraag ik me verbijsterd af. Stel je voor dat deze 

PERSOONLIJKE VERHALEN    |
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escape zich van mij meester had gemaakt met de dood en 
ontredderde achterblijvers tot gevolg. Ik huiver.

Barmhartigheid. Kennen we dat woord niet uit de gelijkenis 
van de barmhartige Samaritaan? Ik zie het opeens voor me. 
Vanaf haar ezel ziet de regering iets langs de weg liggen. 
Dichterbij gekomen blijkt het een hevig bloedend slachtof-
fer te zijn van een roofoverval. In elkaar gestompt door een 
onbekende vijand, beroofd van elke droom en berooid van 
ieder sprankje hoop. 

Wat zal deze Samaritaan doen? Van haar ezel afstappen? 
Van een afstandje observeert ze het slachtoffer. Dit pro-
bleem moet worden opgelost, mompelt ze. De hand van de 
Samaritaan verdwijnt in haar mantel om vervolgens uit te 
reiken naar het slachtoffer. Het lijkt op een pil. De Sama-
ritaan sjokt verder op haar ezel terwijl de ongelukkige zijn 
laatste adem uit blaast. Nederlandse barmhartigheid anno 
2018. Ik voel weer een knoop in mijn maag.
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Medici, politici, sociologen, filosofen, psychologen en bekende 
Nederlanders. Rechters, officieren van justitie en advocaten. 
Niet alleen onder ‘deskundigen’ geniet het onderwerp eutha-
nasie belangstelling, ook het maatschappelijk debat erover 
wordt in de volle breedte gevoerd. ‘Voltooid leven’ hangt als 
een zwaard van Damocles boven het kabinet Rutte III.

Het Griekse woord euthanasie betekent goede dood, milde 
dood of genadedood, en zo wordt het ons voorgespiegeld. 
Gevleugelde woorden als levenseindekliniek, zelfbeschik-
kingsrecht, uitzichtloos lijden en waardig einde buitelen 
hierbij over elkaar heen alsof het over een positieve oplos-
sing gaat. Euthanasie als een recht dat je bezit en waar niets 
en niemand aan mag komen.

Zijn we niet iets vergeten? Waarom zou de dood positief 
zijn? Hoe verhoudt dat zich tot de uitspraak van de apostel 
Paulus in 1 Korinthiërs 15:26: “De laatste vijand, die te niet 
gedaan wordt, is de dood.” Het is onze laatste vijand schrijft 
hij daar. De dood is dus helemaal niet goed, mild of genadig.

Dit brengt ons op de vraag wat er na de dood volgt. Al die 
eerder genoemde deskundigen hebben het daar niet over 
of worden dan erg vaag. Een aantal reële vragen die in de 
discussie over euthanasie gesteld moeten worden, zijn: ‘Wat 
is er na de dood?’ en ‘Is met de dood het lijden ook echt ten 
einde gekomen?’ Dit laatste veronderstelt men door te spre-
ken over een goede dood, maar niemand spreekt hierover 
met gezag.

Over de rand van de eeuwigheid

ALEX VAN VUUREN EN WILLEM LINGEMAN
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De Enige die met gezag over het leven na de dood spreekt, 
is Jezus Christus. Volgens de Bijbel zijn er na de dood twee 
mogelijkheden. In 1 Johannes 5:12 staat: “Die den Zoon 
heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, 
die heeft het leven niet.” Het gaat hier om het eeuwige leven 
met God voor degenen die in Zijn Zoon geloven.

Uit de woorden van de Heere Jezus weten we ook wat er 
gebeurt met hen die Hem niet hebben aangenomen als hun 
Verlosser. Zij “zullen worden uitgeworpen in de buitenste 
duisternis” (onder andere Mattheüs 8:12) of “en zullen hen 
in de vurige oven werpen” (onder andere Mattheüs 13:42). 
Zeven keer worden deze woorden gevolgd door “daar zal 
wening zijn, en knersing der tanden.” Met andere woorden, 
het lijden zal voor die mensen na de dood niet stoppen, en 
er is geen enkele mogelijkheid dat te beëindigen. Ook niet 
een weekje weg of een weekendje er tussenuit. Over uit-
zichtloos lijden gesproken.

De keus is aan ons. Geloven we de deskundigen over het 
leven na de dood of geloven we de Heere Jezus Christus?  
Hij zegt: “Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Nie-
mand komt tot de Vader, dan door Mij.” (Johannes 14:6)
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OVER DE AUTEURS

Rob Bruntink is auteur/freelance journalist met palliatieve 
zorg als specialisatie. Hij is onder andere hoofdredacteur 
van het vakblad Pallium. Rob: “Voordat ik midden jaren 90 
over palliatieve zorg ging schrijven, leek euthanasie me een 
oplossing voor ernstig lijden op het sterfbed. Met de verbre-
ding van de toepassing ervan – nu ook voor mensen met de-
mentie en mensen die hun leven als voltooid beschouwen 
– is euthanasie mijns inziens vooral een nieuw probleem 
geworden: voor artsen die onder druk gezet worden en voor 
patiënten die er recht op menen te hebben en daardoor in 
de praktijk teleurgesteld raken.”

Elma van Delft keek de dood letterlijk in de ogen. Sterker 
nog, ze koos om erdoor omarmd te worden in de verwach-
ting dat dit de oplossing zou zijn. In 2007 sprong ze van 
vier hoog naar beneden. De val had grote lichamelijke, 
psychische en sociale gevolgen. Ze raakte alles kwijt, maar 
kreeg er Leven voor terug. In 2015 richtte ze naar aanlei-
ding van wat ze heeft meegemaakt een gebedscentrum ter 
voorkoming van zelfdoding en familiedrama’s op genaamd 
Levensfontein. Elma is geboren in Nederland, maar woont 
sinds 1997 in België. Haar uitgebreide verhaal is te vinden 
op levensfontein.eu/getuigenis.

Carolien Grasdijk is jurist en als vrijwilliger betrokken bij 
stichting Schreeuw om Leven. Ze signaleert een gevaarlijke 
tendens in Nederland, in haar leefomgeving, politiek en in 
de media, waarbij een keuze voor de dood meer en meer 
wordt gezien als oplossing, ten koste van de waarde die 
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gehecht wordt aan het leven. Carolien wil een eerlijk geluid 
over wat er gaande is in Nederland en ze betwijfelt de legiti-
miteit van de huidige euthanasiepraktijk.

Grace Johansen is een pseudoniem.

Liza Lansang studeerde Politicologie, Internationale Be-
trekkingen en Christian Studies of Science and Society aan 
universiteiten in Nederland en de Filipijnen. Ze werkte vijf 
maanden als junior onderzoeker bij het Wetenschappelijk 
Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie. Sinds 2013 is ze promovenda bij de 
Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Univer-
siteit Amsterdam. Ze promoveert op bio-ethische kwesties 
waarbij ze studies doet naar anticonceptiemiddelen op de 
Filipijnen, abortus in de Verenigde Staten en euthanasie in 
Nederland.

Willem Lingeman is auteur van Verbonden voor het Leven, 
een boek over een Bijbelse visie op huwelijkstrouw.

Henk Reitsema heeft Nederlandse ouders en groeide op in 
Zuid-Afrika. Sinds 1995 is hij werkzaam bij l’Abri Nederland, 
waar hij nu samen met Robb Ludwick leiding aan geeft. 
L’Abri is een organisatie met huizen in verschillende landen 
waar in een open sfeer gesproken wordt over eigentijd-
se thema’s met als doel antwoorden te zoeken vanuit het 
christelijk geloof. Henk is ook betrokken bij de Euthanasia 
Prevention Coalition in Europa. Hij werd persoonlijk met eu-
thanasie geconfronteerd toen het leven van zijn opa onder 
het mom van pijnbestrijding werd beëindigd, zonder dat hij 
daarom gevraagd had.
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Alex Schadenberg woont in Canada en is de internationale 
voorzitter van de Euthanasia Prevention Coalition (www.epcc.
ca). Al meer dan tien jaar brengt hij euthanasie publiekelijk 
onder de aandacht. Ook na de euthanasielegalisering in Ca-
nada in 2016 gaat hij door met nationaal en internationaal 
waarschuwen voor wat hij noemt de “rampzalige gevolgen” 
van euthanasie en hulp bij zelfdoding.

Rebecca Natsar is een pseudoniem.

Ruth Seldenrijk volgde een biomedische opleiding en 
promoveerde in 1982 tot doctor in de wis- en natuurkunde. 
Hij werkte zijn hele carrière in de gezondheidszorg, onder 
andere in het Utrechts Medisch Centrum, de zwakzinnigen-
zorg en ten slotte bijna veertien jaar als directeur bij de 
Nederlandse Patiënten Vereniging. Seldenrijk doceerde ethiek 
bij de Cursus Godsdienstonderwijs van de Gereformeerde 
Gemeenten en publiceerde verscheidene boeken over (me-
dische) ethiek.

Alex van Vuuren is directeur algemene zaken van stich-
ting Schreeuw om Leven. Hij is betrokken geweest bij talloze 
nationale en internationale conferenties over euthanasie 
en heeft meegewerkt aan de voorlichting en protestacties 
van Schreeuw om Leven in de tijd dat de euthanasiewet in 
de Tweede Kamer werd behandeld. Hij is bestuurslid van 
de International Right to Life Federation en van de Europese 
federatie One of Us.

OVER DE AUTEURS    |
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Ars moriendi
‘Ars moriendi’ is een term uit de late middeleeuwen en 
betekent de kunst van het sterven. Volgens de ars moriendi 
moest de stervende verzoend met God en de wereld sterven 
en op het sterfbed een voorbeeld zijn voor anderen. Daarbij 
hoorden berouw, stichtelijke woorden tot de omstanders en 
geduldig lijden. In 2008 ontwikkelde theoloog en docent 
medische ethiek Carlo Leget een ars moriendi-model met 
vijf thema’s: afscheid, lijden, autonomie, schuld en hoop. 
Het model wordt wel gebruikt binnen de palliatieve zorg.

Autonomie
Het woord autonomie (Grieks ‘autos’ – zelf en ‘nomos’ 
– wet), letterlijk zelfwetgeving, wordt vaak vertaald met 
zelfbeschikking of zelfbeschikkingsrecht, het recht van in-
dividuen om zelf te mogen bepalen hoe men zijn leven wil 
leiden. In de gezondheidszorg kan dat vertaald worden naar 
het recht van een patiënt om te bepalen welke medische be-
handeling hij al dan niet ondergaat. In verband met eutha-
nasie wordt een beroep gedaan op autonomie als het recht 
van iemand om het moment van zijn eigen dood te bepalen. 
Dit is een zeer omstreden argument en autonomie is uit-
drukkelijk niet opgenomen in de euthanasiewet, maar zou 
wel de basis kunnen worden van een ‘voltooid leven’-wet.

Eed van Hippocrates
De eed van Hippocrates is een eed die artsen afleggen over 
hun professionele standaard. Deze eed is terug te voeren op 
de eed van de Griekse arts Hippocrates van omstreeks 400 
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voor Christus. Deze eed was tot ver in de twintigste eeuw de 
standaard voor artsen in de westerse wereld. De praktijken 
van abortus en euthanasie zijn in directe tegenspraak met 
de richtlijn in de artseneed om “wel te doen en niet te scha-
den.” De Nederlandse artsenfederatie KNMG kwam in 2003 
met een aangepaste eed.
 

Euthanasie
Euthanasie (Grieks ‘eu’ – goed en ‘thanatos’ – dood), let-
terlijk een ‘goede dood,’ is van oudsher een term voor een 
natuurlijke zachte dood – een overlijden zonder zwaar sterf-
bed. Het verlangen naar een rustige dood komen we ook te-
gen in de middeleeuwen bij de ‘ars moriendi.’ In Nederland 
verstaan we tegenwoordig onder euthanasie iedere vorm 
van levensbeëindigend handelen door een arts op verzoek 
van een patiënt met als expliciet doel: een einde maken aan 
uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Dit gebeurt door dode-
lijke middelen toe te dienen aan de patiënt. Het vrijwillige 
karakter is wezenlijk bij (de officiële versie van) euthanasie; 
het kan alleen op nadrukkelijk verzoek van de patiënt. Het 
staken of niet beginnen aan een medische behandeling op 
verzoek van de patiënt is geen euthanasie. Dat geldt ook 
als een arts afziet van een zinloze medische behandeling 
aangezien dat hoort bij normaal medisch handelen. Ook 
pijnstilling valt niet onder euthanasie, mits de juiste hoe-
veelheid wordt gebruikt. Intensiveren van pijnstilling kan 
leiden tot levensbekorting, maar als dat niet het doel is, is er 
geen sprake van euthanasie.

Euthanasiewet
De euthanasiewet heeft als officiële naam: Wet toetsing 
levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. In principe 
slaat euthanasie alleen op het deel ‘levensbeëindiging op 
verzoek’. Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn namelijk 
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twee verschillende zaken. Wel gelden voor beide dezelfde 
wettelijke eisen. Voor het niet strafbaar meewerken aan 
zowel euthanasie als hulp bij zelfdoding moet er aan deze 
zorgvuldigheidseisen worden voldaan:
•   De arts heeft de overtuiging gekregen dat er sprake was 

van een vrijwillig en weloverwogen verzoek van de pati-
ent.

•   De arts heeft de overtuiging gekregen dat er sprake was 
van uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de patiënt.

•   De arts heeft de patiënt voorgelicht over de situatie waar-
in deze zich bevond en over diens vooruitzichten.

•   De arts is met de patiënt tot de overtuiging gekomen dat 
er voor de situatie waarin de patiënt zich bevond geen 
redelijke andere oplossing was.

•   De arts heeft ten minste één andere, onafhankelijke arts 
geraadpleegd. Deze heeft de patiënt gezien en schrifte-
lijk zijn oordeel gegeven over de zorgvuldigheidseisen, 
bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 4.

•   De arts heeft de levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding 
medisch zorgvuldig uitgevoerd.

Levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding vallen 
beiden onder het strafrecht, maar er is verschil in hoe zwaar 
er gestraft wordt. Als bij euthanasie niet aan de zorgvuldig-
heidseisen is voldaan, kan dit leiden tot een gevangenisstraf 
van ten hoogste twaalf jaar, voor hulp bij zelfdoding is dit 
hooguit drie jaar.

Hulp bij zelfdoding
Euthanasie wordt vaak in één adem genoemd met hulp bij 
zelfdoding, maar het is niet hetzelfde. Bij euthanasie dient 
de arts de dodelijke middelen toe aan de patiënt. Bij hulp 
bij zelfdoding verstrekt de arts de dodelijke middelen en 
neemt de patiënt ze zelf in. Voor hulp bij zelfdoding geldt 
ook dat het vrijwillige karakter wezenlijk is; het kan alleen 

BEGRIPPENLIJST   |
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op nadrukkelijk verzoek van de patiënt. Een patiënt die 
zichzelf van het leven berooft zonder enige hulp van een 
arts pleegt zelfmoord, er is dan geen sprake van hulp bij 
zelfdoding. Als een niet-arts de persoon helpt, is het wel 
hulp bij zelfdoding. Die hulp is altijd strafbaar; alleen een 
arts kan eventueel strafuitsluiting krijgen mits hij heeft 
voldaan aan de wettelijke eisen zoals die genoemd staan in 
de euthanasiewet.  

Normaal medisch handelen
Euthanasie en hulp bij zelfdoding vallen onder het straf-
recht, behoren niet tot normaal medisch handelen en het 
zijn ook geen op te eisen vormen van ‘zorg.’ Artsen zijn 
niet verplicht eraan mee te werken; hun werk – het nor-
maal medisch handelen – is in principe gericht op leven en 
welzijn, niet op de dood. Van zinloze medische behandeling 
kan sprake zijn als het handelen niet bijdraagt aan de ver-
betering en/of instandhouding van de medische toestand 
van de patiënt, als de daarbij te gebruiken middelen niet 
in redelijke verhouding tot het medische doel staan of als 
een bepaald minimumniveau (qua toestand) niet meer kan 
worden bereikt.

Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie valt binnen het traject van palliatieve 
zorg, de zorgverlening die voor een belangrijk deel gericht 
is op mensen die in de laatste levensfase verkeren. In die 
periode kan het lijden zo zwaar zijn, dat het verlagen van 
iemands bewustzijn (‘sederen’ door het geven van een ‘seda-
tivum’) het enige is dat de situatie nog kan verlichten. Deze 
behandeling wordt palliatieve sedatie genoemd. De behan-
deling is bedoeld om de patiënt rust te geven, zodat hij geen 
pijn, geen onrust en/of geen angst meer voelt. Voordat de 
arts tot palliatieve sedatie mag overgaan, moet de situatie 
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aan twee belangrijke voorwaarden voldoen, zoals vastgelegd 
in de ‘Richtlijn Palliatieve Sedatie.’
1. De zieke bevindt zich daadwerkelijk in de stervensfase: 

zijn levensverwachting moet beperkt zijn (enkele dagen, 
hooguit twee weken).

2. De klachten zijn niet meer op een andere wijze te ver-
lichten.

Pijnbestrijding
Palliatieve sedatie is niet hetzelfde als pijnbestrijding. Pijn 
is één van de meest voorkomende klachten op een sterf-
bed, net als de angst voor pijn. Om de lichamelijke pijn 
te verlichten kan het nodig zijn dat de zieke steeds meer 
pijnmedicatie nodig heeft. De pijnbestrijding is afhankelijk 
van de mate van pijn en dus hoeveelheid pijnstilling. Er be-
staan verschillende soorten pijnstillers, waarvan de sterke 
opioïden zoals morfine de zwaarste zijn. Teveel morfine kan 
leiden tot een versnelling van het sterfproces, maar dat valt 
uiteraard niet onder normaal medisch handelen.

Uitzichtloos en ondraaglijk lijden 
Een patiënt met meerdere klachten – pijn, onrust, uitput-
ting, benauwdheid, jeuk, angst – kan zijn lijden ervaren als 
uitzichtloos en/of ondraaglijk. De ervaring van de patiënt 
is hierbij leidend. Pijn en ongemak kunnen tegenwoordig 
worden verlicht door goede pijnbestrijding, palliatieve zorg 
en palliatieve sedatie. Daarmee bestaat er in principe geen 
ondraaglijk lijden (bij palliatieve sedatie wordt het bewust-
zijn verlaagd, zodat klachten niet of minder worden waar-
genomen). Uitzichtloos lijkt medisch gezien niet te bestaan. 
Als iemand buiten bewustzijn is door sedatie of vergeet-
achtig door bijvoorbeeld dementie, dan heeft deze persoon 
namelijk geen besef van wat wel en niet uitzichtloos is.

BEGRIPPENLIJST   |
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Versterven
Versterven is een natuurlijk proces: iemand eet en drinkt 
niet omdat hij stervende is. Het betreft uitsluitend de per-
soon, de persoon is lijdend voorwerp. Dit is de traditionele 
betekenis van het woord versterven. Niet andersom: iemand 
sterft omdat hij bewust besloten heeft te stoppen met eten 
en drinken.

Voltooid leven
Voltooid leven is een term voor mensen met een aanhou-
dende doodswens, die niet voldoen aan de wettelijke eis van 
uitzichtloos en ondraaglijk lijden. De commissie-Schnabel 
spreekt over “mensen die veelal op leeftijd zijn, die naar 
hun eigen oordeel geen levensperspectief meer hebben en 
die als gevolg daarvan een persistente, actieve doodswens 
ontwikkeld hebben.” Onderzoekster Els van Wijngaarden 
schrijft over mensen die hun leven ‘voltooid’ achten: “Hoe-
wel ze niet terminaal of psychiatrisch ziek zijn, lijden ze aan 
het leven en hebben ze het gevoel dat ze domweg zitten te 
wachten op de dood.”

Zelfdoding
Zelfdoding (zelfmoord, suïcide) is de benaming voor het op-
zettelijk beëindigen van het eigen leven. Hulp bij zelfdoding 
is in Nederland strafbaar, met uitzondering van de gevallen 
zoals door de wetgever omschreven. Zelfdoding is vaak een 
daad van wanhoop. Tegen de verwachting van sommigen 
in, heeft de legalisering van euthanasie niet geleid tot een 
daling van het aantal zelfmoorden.

1.  Bij het samenstellen van de begrippenlijst is gebruik gemaakt van diverse bronnen, waaronder 
Wikipedia en het boek Waardevol leven. Een praktische handreiking bij medisch-ethische keuzes 
(Amsterdam 2013) van R. Seldenrijk.
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Stichting Schreeuw om Leven is een christelijke pro-life organisatie 
die opkomt voor het beschermen van al het ongeboren en gebo-
ren menselijk leven. Schreeuw om Leven is maatschappelijk actief 
met voorlichting en publieke acties, zoals de jaarlijkse Mars voor 
het Leven. De stichting staat voor en streeft onder andere naar:

• De beschermwaardigheid van al het menselijk  
leven is fundamenteel voor de samenleving 

• De bescherming van het leven van haar burgers  
is een kerntaak van de overheid. 

• Volgens de Universele Verklaring van de Rechten  
van de Mens, op 10 december 1948 aangenomen  
door de Verenigde Naties, heeft elk mens  
recht op bescherming van zijn of haar leven.

• Volgens de vanouds algemeen erkende artseneed, 
de eed van Hippocrates, mag een arts zijn patiënt  
geen kwaad doen en geen dodelijk middel voor- 
schrijven. Wij verlangen dat de eed van Hippocrates  
op dit wezenlijke punt niet veranderd wordt en dat  
artsen zich weer aan deze eed gaan houden.

• Wij buigen ons voor het Goddelijk woord:  
“Gij zult niet doden.”

Voor informatie of het aanvragen van het gratis magazine Leef:

Stichting Schreeuw om Leven
Ruitersweg 37a

1211 KT  Hilversum
035 624-4352

info@schreeuwomleven.nl
www.schreeuwomleven.nl
twitter: #schreeuwomleven

facebook: @schreeuwomleven

SCHREEUW OM LEVEN
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Nederland lijdt aan het euthanasievirus. Euthanasie 
is ‘in.’ De dood wordt als oplossing aangedragen voor 
steeds meer problemen en aandoeningen. Waar deze 
ontwikkeling toe leidt, weet niemand.

In deze publicatie beschrijven auteurs van diverse 
disciplines waar het mis gaat in de medische wereld, in 
de rechtspleging, in de politiek en in de maatschappij. 
Palliatieve zorg als alternatief voor euthanasie wordt 
ook besproken. Verder illustreren enkele persoonlijke 
verhalen hoe het zelfgekozen levenseinde in kan grijpen 
in mensenlevens.

Euthanasie wordt gebracht als barmhartigheid, 
maar het is een valse barmhartigheid.

Voor meer informatie of voor het aanvragen 
van het gratis magazine Leef:

BARMHARTIGHEID ANNO 2018


