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Voorwoord  

Mensen reageren naar hoe het hun uitkomt. Op dezelfde zaken of feiten reageren mensen soms op een verschillende 
manier. Zo kan een levenseindekliniek voor de een verwerpelijke ontwikkeling zijn, terwijl het door de ander juist wordt 
toegejuicht. Het nieuws over het doden van een terrorist kan voor de een reden tot uitbundige vreugde zijn, terwijl een 
ander de terrorist als een verzetsstrijder ziet en daarom juist erg ongelukkig is over diens dood. Onze reactie op ontwik-
kelingen wordt gekleurd door onze normen en waarden. Dat lijkt een open deur, maar in de discussie over met name 
ethische kwesties wordt deze vooringenomenheid vaak vergeten en kunnen de gemoederen juist daarom hoog oplopen. 
Emoties dreigen de status van normen en waarden aan te nemen en deze te vervangen. Daardoor dreigt de ethiek haar 
vaste ijkpunten kwijt te raken en daarmee vervaagt het gesprek tot een welles-nietes debat. Het is belangrijk om juist 
niet die waarden en normen waarop onze wetgeving gebaseerd is over te leveren aan de emotie (en zienswijze) van het 
moment. Zo kunnen denkwijzen gemanipuleerd worden en wetten stilletjes worden aangepast aan de heersende grillen. 
Met verbazing heb ik de verontwaardiging rondom de ‘Friese babymoorden’ gevolgd. De emoties liepen hoog op, terwijl 
niemand het vreemd vindt dat dagelijks een veelvoud aan bijna baby’s door een abortus om het leven gebracht wordt.

In Pro Vita Humana nr. 2 komt u een aantal artikelen en bijdragen tegen die de ontwikkelingen rondom het burgerini-
tiatief Uit Vrije Wil nog eens kritisch beschouwen en op hun waarde proberen te beoordelen. Mr. B. Bouter schrijft over 
het recht op leven in de grondwet. Onder Actualiteit leest u een reactie van Rabbijn Evers op de initiatief groep Uit 
Vrije Wil, eerder verschenen in het Reformatorisch dagblad. De Kroniek vraagt uw aandacht voor een nieuw fenomeen 
in de gezondheidszorg, namelijk hospicezorg in de psychiatrie.1

Inmiddels heeft de lente uitbundig bezit genomen van de natuur en zijn we op doorreis naar de zomer, de periode  
waarin velen van u even afstand hopen te nemen van de zorgen van alledag. We wensen u veel leesplezier en alvast een 
goede zomervakantie. 

Namens de redactie,

Jan van der Steege, huisarts

Noot
1. Zie ook ‘Zorg rond het levenseinde, een handreiking voor familie en naasten’, 36 pagina’s, te vinden op de website www.provita.nl
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Het recHt op leVen in de Grondwet: leVensVatbaar?!

inleidinG

In het coalitieakkoord van het kabinet Balkenende IV 
is het voornemen geuit tot de instelling van een staats-
commissie die advies zal gaan uitbrengen over een 
herziening van de Grondwet. Een van de onderwerpen 
waarover advies werd gevraagd is de verhouding tussen 
de opgenomen grondrechten en de uit internationale 
verdragen voortvloeiende rechten, zoals het recht op 
leven. Op 11 november 2010 heeft de Staatscommissie 
Grondwet (hierna: de Staatscommissie) haar eindrapport 
aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties en aan de minister van Veiligheid 
en Justitie. Met betrekking tot de vraag of het recht op 
leven moet worden opgenomen in de Grondwet heeft 
de Staatscommissie geen eensluidend antwoord kunnen 
geven. Wel staat buiten twijfel dat het recht op leven tot 
de meest fundamentele van de fundamentele rechten 
behoort.1 
Een aantal weken na de presentatie van het eindrapport 
viel mij een tweetal zaken op die in schril contrast staan 
met het recht op leven. Allereerst een stuk van publicist 
en filosoof Marcel Zuijderland dat vrijdag 3 december 
2010 werd gepubliceerd in dagblad Trouw.2 Hij schreef 
dat ‘het leven op zichzelf niet per definitie bescherm-
waardig is’. Daarnaast de Jaarrapportage 2009 van de 
Wet afbreking zwangerschap van de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg. In dit rapport stond vermeld dat er in 
2009 in Nederland 32.427 abortussen zijn uitgevoerd. 
Wat houdt het recht op leven precies in? Wat is de meer-
waarde van het opnemen van dit recht in de Grondwet 
naast de bescherming die door internationale verdragen 
wordt geboden? En wat zijn de consequenties van dit 
recht voor vraagstukken als abortus en euthanasie? Al 
met al reden genoeg om in deze bijdrage het verkennend 
onderzoek naar de vraag of het recht op leven in de 
Nederlandse Grondwet moet worden opgenomen eens 
goed te bekijken. Daartoe is het allereerst van belang om 
uiteen te zetten wat het recht op leven inhoudt en waar 
het recht is gecodificeerd. Vervolgens zal ik een samen-

vatting geven van de inhoud 
van het verkennend onder-
zoek. Daarna zal ik ingaan op 
de gevolgen van de moge-
lijke opname van recht op 
leven in de Grondwet voor 
vraagstukken omtrent eutha-
nasie en abortus. Dit alles 
zal leiden tot beantwoording 
van de vraag of het wense-
lijk is het recht op leven in 
de Grondwet op te nemen 
gezien de beschermwaardig-
heid van het leven van de mens. 

Het recHt op leVen

In de Nederlandse Grondwet zijn veel grondrechten 
gecodificeerd, zoals de vrijheid van meningsuiting, de 
godsdienstvrijheid en het recht op gelijke behande-
ling. De Nederlandse Grondwet kent echter geen recht 
op leven. Wel kent artikel 11 Grondwet het recht op 
onaantastbaarheid van het menselijk lichaam en is in 
artikel 114 Grondwet bepaald dat de doodstraf niet kan 
worden opgelegd. Het recht op leven is daarentegen 
wel in Europese en internationale verdragen vastge-
legd. De Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens bepaalt in artikel 3 dat eenieder het recht heeft op 
leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon. 
In deze bijdrage staat vooral artikel 2 van het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna: EVRM) 
centraal. Dit artikel heeft op grond van artikel 93 en 94 
Grondwet als ieder verbindende verdragsbepaling ver-
bindende kracht in de Nederlandse rechtsorde. Artikel 2 
EVRM bepaalt:

“1. Het recht op leven wordt beschermd door de wet. Niemand 
mag opzettelijk van het leven worden beroofd, behoudens door 
de tenuitvoerlegging van een gerechtelijk vonnis wegens een mis-
drijf waarvoor de wet in de doodstraf voorziet.

Het recht op leven in de Grondwet: 
levensvatbaar?!
Mr. A.B. Bouter

Mr. A.B. Bouter, advocaat bij 
Bouwman Van Dommelen 

Advocaten Utrecht
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2. De beroving van het leven wordt niet geacht in strijd met dit 
artikel te zijn geschied ingeval zij het gevolg is van het gebruik 
van geweld, dat absoluut noodzakelijk is:
a. ter verdediging van wie dan ook tegen onrechtmatig geweld;
b. teneinde een rechtmatige arrestatie te bewerkstelligen of het 
ontsnappen van iemand die op rechtmatige wijze is gedetineerd, 
te voorkomen;
c. teneinde in overeenstemming met de wet een oproer of 
opstand te onderdrukken.”

Het recht op leven is een fundamenteel recht bij uitstek. 
Dit blijkt uit het feit dat het recht op leven een voor-
waarde vormt voor het bestaan van de drager van andere 
grondrechten.3 Het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens (hierna: EHRM) acht het recht op leven als 
onvervreemdbaar attribuut van elk menselijk wezen, als 
de allerhoogste waarde in de hiërarchie van mensen-
rechten.4 Het recht op leven is een veelomvattend recht; 
het heeft betrekking op situaties van opzettelijk geweld, 
milieurampen, schending van mensenrechten en op hei-
kele kwesties als de doodstraf, abortus en euthanasie. Ik 
kom in het vervolg nog terug op de vraag wat de con-
sequenties zijn van een recht op leven in de Grondwet 
voor abortus en euthanasie.

de staatscommissie en Het Verkennend onder-
zoek

Ten behoeve van de Staatscommissie is er een voorstudie 
gedaan naar de meerwaarde van het opnemen van het 
recht op leven in de Nederlandse Grondwet, naast de 
bescherming die internationale mensenrechtenverdragen 
al bieden.5 Het onderzoek omvatte een zestal aspec-
ten: een inventarisatie van de jurisprudentie van zowel 
het EHRM als de Nederlandse rechter onder artikel 2 
EVRM, een inventarisatie van EU-landen die wel een 
recht op leven in de grondwet kennen, een rechtsver-
gelijkende verkenning naar de betekenis van een nati-
onaal constitutioneel recht op leven naast de bestaande 
bescherming door onder andere artikel 2 EVRM, een 
beschouwing over de verschillende formuleringen van 
een recht op leven, een korte beschouwing over het 
karakter van de Nederlandse Grondwet en ten slotte een 
beschrijving van de opties. Ik zal hieronder ingaan op de 
formuleringen van het recht op leven en de voorgestelde 
opties.

Formuleringen van het recht op leven
Het merendeel van de EU-landen kent een grondwette-
lijk recht op leven. De wijzen waarop de landen invulling 

geven aan dit recht zijn echter zeer divers. Hierop hebben 
de auteurs van het verkennend onderzoek een indeling 
gemaakt van deze formuleringen. Er is een onderscheid 
gemaakt tussen een formele en een materiële benadering 
van het recht op leven. In de formele benadering gaat het 
om een onderscheid tussen de formulering van het recht 
op leven als vrijheidsrecht aan de ene kant en als zorg-
plicht van de staat aan de andere kant. Bij de materiële 
benadering ligt de nadruk op de wijze waarop het recht 
op leven inhoudelijk gestalte krijgt. 
Als we vanuit een formele benadering kijken naar het 
recht op leven is er allereerst de mogelijkheid om het 
recht op leven te formuleren als een recht van het indi-
vidu. Daarnaast is het mogelijk om de bescherming van 
het leven te formuleren als een zorgplicht van de staat. 
Vanuit een meer materiële benadering van het recht op 
leven is het mogelijk om dit recht zo te formuleren dat 
het menselijk bestaan voorop staat. Zo kent de Ierse con-
stitutie het recht op leven toe aan de ongeborene.6 Verder 
is het mogelijk om het recht op leven zo te formuleren 
dat bescherming van de fysieke integriteit centraal staat. 
Als laatste kan de volledige ontplooiing van de mens 
bepalend zijn voor de inhoud van het recht op leven.

Opties
De centrale vraag die de Staatscommissie moest beant-
woorden was of het wenselijk is het recht van leven op 
te nemen in de Nederlandse Grondwet naast de bescher-
ming die bijvoorbeeld artikel 2 EVRM al biedt. De 
voordelen en nadelen van het opnemen van een recht op 
leven in de Grondwet worden in het verkennend onder-
zoek besproken in het licht van het toetsingsverbod van 
artikel 120 Grondwet.7

Dit artikel verbiedt de rechter om wetten in formele 
zin, dit zijn wetten die tot stand zijn gebracht door de 
regering en de Staten-Generaal tezamen, te toetsen aan 
de Grondwet of aan algemene rechtsbeginselen. Het 
toetsingsverbod strekt zich uit over zowel de inhoud als 
de wijze van totstandkoming van wetten in formele zin. 
De rechter mag wetten in formele zin wel toetsen aan 
verdragen. Het artikel is in Nederland niet onomstreden. 
Er is een discussie gaande over de vraag of het toet-
singsverbod moet blijven bestaan. In 2002 heeft Femke 
Halsema (voormalig politiek leider GroenLinks) een ini-
tiatiefwetsvoorstel8 ingediend waarin zij pleit dat rechters 
wetten in formele zin mogen toetsen aan de Grondwet. 
Waarom is dit toetsingsverbod nu belangrijk voor de 
vraag of het recht op leven moet worden opgenomen in 
de Grondwet?
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Het recht op leven met toetsingsverbod
De meerwaarde van de opname van een grondwettelijk 
recht op leven moet gering worden geacht indien het 
toetsingsverbod blijft bestaan.9 Een voordeel zou nog 
kunnen zijn dat Nederland in de eigen Grondwet het 
recht op leven als essentieel grondrecht, als basis van de 
andere grondrechten, erkent. Hiermee zou de symboli-
sche waarde van de Grondwet kunnen toenemen.
Volgens het verkennend onderzoek zal toetsing aan een 
recht op leven in onze Grondwet niet veel voorkomen. 
Gezien dit geringe effect kan men zich afvragen of de 
beperkte meerwaarde opweegt tegen de tijd en moeite 
die nodig is voor het bewerkstelligen van een grondwets-
wijziging.10

Het recht op leven zonder toetsingsverbod
Hiervoor kwam aan de orde dat artikel 2 EVRM een 
recht op leven kent. In het verkennend onderzoek is 
gesteld dat het toetsingsverbod van de Grondwet een uit-
straling heeft naar de toetsing van de rechter aan artikel 2 
EVRM. De rechter voelt zich door het toetsingsverbod 
van artikel 120 niet vrij of gelegitimeerd om de bescher-
ming van artikel 2 EVRM ruimer uit te leggen dan het 
EHRM, dit terwijl het EVRM een minimum bescher-
ming beoogt te bieden.11 Wanneer het toetsingsverbod 
zou vervallen, ontstaat er een geheel andere situatie. Het 
voordeel van het opnemen van een recht op leven in de 
Grondwet is dan dat de Nederlandse rechter de moge-
lijkheid krijgt om verder te gaan in de bescherming van 
het leven dan de jurisprudentie van het EHRM.
Het nadeel van een toetsingsmogelijkheid is dat de nati-
onale rechter eigen jurisprudentie kan gaan ontwikkelen 
ten aanzien van artikel 2 EVRM. De opname van een 
recht op leven in de Grondwet heeft dan weinig meer-
waarde. Een ander nadeel is het risico dat rechter zich 
teveel op politiek controversieel terrein moet gaan bege-
ven. 

Rapport
Volgens de Staatscommissie versterkt de opname van 
verbindende verdragsrechten de rechtsbescherming van 
de burger niet. De Staatscommissie acht de opneming 
van dergelijke rechten uit strikt juridisch oogpunt dan 
ook niet nodig.12 Er kunnen wel andere redenen zijn 
voor opname van bijvoorbeeld het recht op leven. Bij 
de beantwoording van de vraag of het recht op leven 
moet worden opgenomen in de Nederlandse Grondwet 
heeft de Staatscommissie zich laten leiden door de vraag 
of toevoeging daadwerkelijk bijdraagt aan een ruimere 
rechtsbescherming van de burger en een versterking 

van de normatieve kracht van de Grondwet. Dit heeft 
geresulteerd in de patstelling dat vijf leden van de 
Staatscommissie geen aanleiding zien tot opname van het 
recht op leven in de Grondwet en vijf leden wel.13

abortus en eutHanasie

Zoals eerder is opgemerkt zijn kwesties als abortus en 
euthanasie sterk gerelateerd aan het recht op leven. Op 
het gebied van euthanasie en abortus heeft Nederland in 
de achterliggende jaren ingrijpende wetgeving tot stand 
gebracht. Wetgeving die ook zeker omstreden is ons land. 
De mogelijkheid om het ongeboren leven te verwijderen 
uit de moederschoot lijkt in strijd te zijn met het recht 
op leven. Beschermt artikel 2 EVRM ook het ongebo-
ren leven? Is euthanasie in strijd met het recht op leven? 

In de zaak Vo t. Frankrijk heeft het EHRM zich uitges-
proken over de status van de ongeborene: “The Court is 
convinced that it is neither desirable, nor even possible 
as matters stand, to answer in the abstract the question, 
whether the unborn child is a person for the purposes of 
article 2 of the Convention”.14 Het EHRM heeft geen 
antwoord gegeven op de vraag wat de status is van de 
ongeborene, omdat de Europese lidstaten het over dit 
onderwerp sterk met elkaar oneens zijn. In de zaak A,B 
and C t. Ierland15 heeft het EHRM bepaald dat in situ-
aties van abortus ook artikel 8 EVRM een belangrijke 
rol speelt. Dit artikel bevat het recht op eerbiediging van 
privéleven, familie- en gezinsleven. Het Europees Hof 
overwoog: “Legislation regulating the interruption of 
pregnancy touches upon the sphere of the private life of 
the woman, the Court emphasizing that Article 8 cannot 
be interpreted as meaning that pregnancy and its termi-
nation pertain uniquely to the woman’s private life as, 
whenever a woman is pregnant, her private life becomes 
closely connected with the developing foetus. The  
woman’s right to respect for her private life must be 
weighed against other competing rights and freedoms 
invoked including those of the unborn child”.16

Met betrekking tot euthanasie kan worden opgemerkt 
dat het recht op leven geen recht om te sterven omvat. 
Uit het recht op leven kan mijns inziens ook een verbod 
op actieve euthanasie worden afgeleid. Het lichamelijk 
leven heeft, ook als het wordt aangetast door ziekte of 
ander ernstig lijden, altijd intrinsieke waarde. 

Een van de genoemde nadelen van de opname van het 
recht op leven in de Grondwet zonder toetsingsverbod 
is het risico dat de rechter zich teveel op politiek con-
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troversieel terrein moet gaan begeven.17 Dit kan volgens 
de onderzoekers voorkomen worden door het recht op 
leven uitsluitend te formuleren als een zorgplicht van 
de staat. Het grondrecht krijgt dan het karakter van 
een sociaal grondrecht, dat net als de meeste sociale 
grondrechten voornamelijk symbolische waarde heeft. 
Daarnaast legt het een essentiële, zo niet de meest essen-
tiële overheidstaak vast in onze Grondwet.18

preambule in de Grondwet

Daar waar de Staatscommissie niet tot overeenstemming 
kon komen over de vraag of het recht op leven moet 
worden opgenomen in de Grondwet, kwam ze dat wel 
op het punt van een preambule. De Staatscommissie 
heeft namelijk eveneens de opdracht gekregen om de 
regering te adviseren over de noodzaak tot de opneming 
van een preambule in de Grondwet. Een preambule is 
een ongenummerde en inleidende voorverklaring bij een 
grondwet die ingaat op de overwegingen, redenen en 
de doelen van die grondwet.19 De Staatscommissie kiest 
voor opneming van een algemene bepaling in plaats van 
een preambule. Een algemene bepaling maakt namelijk 
onderdeel uit van het lichaam van de Grondwet en heeft 
daarom dezelfde juridische status als de overige bepalin-
gen uit de Grondwet. De opneming van een algemene 
bepaling in de Grondwet draagt bij aan versterking van 
de normativiteit van de Grondwet. Het Rapport noemt 
een tweetal functies die dit beginsel van eerbiediging 
van de menselijke waardigheid kan gaan vervullen. In 
de eerste plaats speelt het een rol bij de interpretatie 
en toepassing van grondrechten en in de tweede plaats 
kan het beginsel een leidraad vormen voor het maken 
van keuzes bij de afweging van belangen in het geval 
grondrechten met elkaar botsen.20 Het tekstvoorstel 
van de Staatscommissie voor deze algemene bepaling 
bevat onder meer de zinsnede: “De overheid eerbiedigt en 
waarborgt de menselijke waardigheid, de grondrechten en de 
fundamentele rechtsbeginselen”.21 Deze bepaling kan in het 
licht van de zojuist genoemde functies een belangrijke 
rol gaan spelen voor de discussie over het recht op leven. 
Omstreden vraagstukken zoals euthanasie en abortus 
komen zo in een ander licht te staan. Na opname van 
de algemene bepaling zoals wordt voorgesteld door de 
Staatscommissie, speelt de eerbiediging en waarborging 
van de menselijke waardigheid ineens een expliciete rol. 
Bij afweging van belangen over mensenlevens kan er niet 
alleen gekeken worden naar de zelfbeschikking van de 
mens, maar dient er ook rekening te worden gehouden 
met eerbied voor de menselijke waardigheid. 

slotsom

Wat betekent dit alles nu voor de vraag of het wenselijk 
is het recht op leven op te nemen in de Grondwet? De 
meest ideale situatie zou zijn dat het recht op leven ook 
daadwerkelijk de bescherming biedt aan ieder leven. 
Zowel bescherming van de ongeborene als van degene 
voor wie het leven niets meer te bieden heeft. De wer-
kelijkheid is echter anders. Het uitgangspunt dient toch 
te zijn dat het recht op leven een noodzakelijke voor-
waarde is voor het bestaan van en een beroep doen op 
de overige grondrechten. Vanuit het perspectief vóór het 
leven, moet de overheid voortdurend gewezen worden 
op haar plicht het leven in al zijn verschijningsvormen 
te beschermen.22 De opname van een recht op leven in 
de Grondwet kan daarbij dienen als een ijkpunt voor het 
handelen van de overheid en van ieder mens. Het argu-
ment dat de opname van dit recht slechts een symboli-
sche waarde heeft is geen geldige reden om dit essentiële 
grondrecht niet op te nemen. Daar komt bij dat opname 
van de bescherming van de menselijke waardigheid in 
een preambule ook slechts symbolische waarde heeft. 
De opname van een recht op leven in de Grondwet kan 
daarnaast ook een nieuwe impuls geven aan discussies 
omtrent abortus, euthanasie of hulp bij zelfdoding. Het 
zet mensen weer aan het denken waarom zij handelen 
zoals zij handelen. Daarnaast kan een grondwettelijk 
recht op leven ook voorkomen dat er te lichtvaardige 
beslissingen worden genomen op het gebied van het 
einde van het leven. Het recht op leven in de Grondwet 
is – al dan niet symbolisch – levensvatbaar. 
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In februari 2010 is het Burgerinitiatief Voltooid Leven 
gelanceerd, gericht op het bieden van de mogelijkheid 
tot sterven in waardigheid aan ouderen die hun leven 
voltooid achten en kiezen voor het einde van hun leven. 
Dit burgerinitiatief werd in mei 2010 met 116.871 
steunbetuigingen aan de Tweede Kamer aangeboden. 
In februari van dit jaar is de Tweede Kamer begonnen 
met de behandeling van het burgerinitiatief.1 Uit het 
aantal steunbetuigingen kan wel worden afgeleid dat het 
onderwerp van het burgerinitiatief veel  mensen raakt. Er 
lijkt een grote groep mensen te zijn die behoefte heeft 
aan een verruiming van de mogelijkheid tot sterven 
onder begeleiding. Is de oplossing die de initiatiefgroep 
Uit Vrije Wil met het Wetsvoorstel Toetsing Stervenshulp 
aan Ouderen probeert te bieden echter wel een goede 
oplossing? 

inHoud Van Het wetsVoorstel

Het Wetsvoorstel Toetsing Stervenshulp aan Ouderen 
ligt op dit moment ter behandeling bij de Tweede 
Kamer. Kort samengevat houdt het wetsvoorstel in dat 
het mogelijk moet worden voor mensen van 70 jaar 
of ouder die hun leven voltooid achten en graag ster-
venshulp zouden willen krijgen, hiertoe een vrijwillig, 
weloverwogen en duurzaam verzoek te doen en daarmee 
stervenshulp te verkrijgen.2  Volgens de initiatiefgroep 
Uit Vrije Wil bestaat een grote behoefte aan een der-
gelijke regeling, 5 à 10% van de ouderen (deze groep 
beslaat in totaal zo’n 100.000 à 200.000 ouderen) zou 
lijden aan een chronische doodswens.3 Om die reden 
is dan ook een wetsvoorstel opgesteld. Ik betwijfel ook 
niet dat er inderdaad behoefte zal zijn aan een derge-
lijke regeling. Sommige mensen voelen zich in de steek 
gelaten door de dood: zij zijn alleen achtergebleven, met 
niemand om voor te zorgen en niemand die voor hen 
zorgt. Vrienden en familie hebben zij om hen heen weg 
zien vallen. Deze mensen zijn alleen en slijten hun dagen 

met wachten op de dood, wat 
inderdaad tragisch is. 

de pil Van drion

De initiatiefgroep hanteert 
voor het sterven uit vrije wil 
een leeftijdsgrens van 70 jaar. 
Deze leeftijdsgrens is onder 
andere bepaald aan de hand van 
de opmerkingen van de heer 
Huib Drion. Huib Drion is een 
van de eersten die het probleem 
van ouderen die graag willen 
sterven, maar een lichaam hebben dat niet opgeeft, op de 
kaart zette. Dit deed hij in 1991, door middel van een 
artikel in het NRC Handelsblad.4 Hierin pleitte Huib 
Drion voor een manier waarop ouderen waardig kon-
den sterven indien zij dit wensten, met behulp van een 
middel waarmee ouderen op aanvaardbare wijze uit het 
leven zouden kunnen stappen.5 Over deze zogenaamde 
‘Pil van Drion’ wordt heden ten dage nog steeds gespro-
ken. Huib Drion heeft in zijn artikel duidelijk aangege-
ven dat een dergelijke ‘pil’ alleen verstrekt zou moeten 
worden aan ouderen “wier leven in het stadium is geko-
men van de neergaande lijn die karakteristiek is voor de 
laatste fase van hen die niet – door ziekte of een ongeval – 
te vroeg gestorven zijn”.6

Op basis van deze opmerkingen van Huib Drion heeft 
de initiatiefgroep dan ook besloten de leeftijdsgrens 
van 70 jaar te hanteren. Volgens de initiatiefgroep zijn 
ouderen door hun opgedane levenservaring in de positie 
terecht gekomen dat zij kunnen besluiten of zij nog ver-
der willen leven. Jongere mensen zouden deze mogelijk-
heid niet hebben, omdat hun leven zich door de jaren 
heen nog verder kan ontwikkelen en jongere mensen 
niet zomaar moeten kunnen beslissen dat hun leven ten 
einde is.7 Hier kan ik mijzelf ook in vinden. Immers, 
mijns inziens kan een jonger persoon niet zomaar beslui-
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ten dat zijn leven ten einde is. Een chronische doods-
wens kan uiteraard ook bij jongeren voorkomen, maar 
dit heeft over het algemeen minder te maken met het in 
de steek gelaten voelen door de dood nu iedereen om 
een persoon is weggevallen en meer met het ongelukkig 
zijn in het leven. 

de leeftijdsGrens: discutabel?

Het is dan ook logisch dat er een leeftijdsgrens wordt 
vastgesteld voor voltooid leven. Een wet waarbij ieder-
een, van elke leeftijd, de mogelijkheid zou krijgen om te 
kiezen voor het einde van het leven en bij de beëindi-
ging van het leven begeleid zou moeten worden, levert 
morele en praktische problemen op. Morele problemen, 
omdat het voor velen moeilijk te begrijpen zal zijn waar-
om iemand die nog jong en fysiek volledig gezond is, 
geholpen moet worden bij het beëindigen van het leven.  
Ook praktisch zal een dergelijke wet waarschijnlijk pro-
blemen opleveren: allereerst de vraag of de medische 
beroepsbeoefenaars die begeleiders zijn bij het sterfpro-
ces, welwillend staan tegenover het beëindigen van het 
leven van een jongere, een gezond persoon, iemand die 
waarschijnlijk nog familie en vrienden om zich heen 
heeft. Daarnaast zou een dergelijke wet sterk ingaan 
tegen het recht op leven wat wij allemaal hebben gekre-
gen vanuit artikel 2 van het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens. Wat zou dit artikel nog betekenen 
als iedereen op elk gekozen moment een einde aan het 
leven kan maken, hierbij zelfs ondersteund door mensen 
die hiervoor zijn opgeleid? Mij lijkt niets. 

Ook de initiatiefgroep heeft tot een dergelijk besluit niet 
willen komen. Deze groep bepaalt de leeftijdsgrens voor 
de stervenshulp aan ouderen op de leeftijd van 70 jaar, 
omdat zij van mening is dat op deze leeftijd de mens een 
‘brevet van leven’ zou hebben behaald.8 Maar kan dit van 
tevoren wel zomaar worden gezegd? Het lijkt logischer 
om dit per individueel geval te bekijken.9 Als bijvoor-
beeld gekeken wordt naar het Chabot-arrest10, dan blijkt 
dat het ook mogelijk is dat iemand jonger dan 70 jaar 
lijdt aan het leven. In dit geval was er wel sprake van een 
patiënt die ook zwaar psychisch leed, maar ook hier ging 
het om iemand die fysiek gezien nog geheel gezond was 
en wegens omstandigheden en gebeurtenissen klaar was 
met het leven. Zo iemand zou dan geen beroep kun-
nen doen op de Wet Stervenshulp aan Ouderen, omdat 
de persoon niet oud genoeg is. Valt hier dan geen gat 
voor diegenen die ook graag stervenshulp zouden wil-
len ontvangen, maar hiervoor niet oud genoeg zijn? De 

initiatiefgroep geeft zelf aan deze leeftijdsgrens enkel te 
hanteren, omdat zij zonder deze leeftijdsgrens helemaal 
geen kans zouden maken in het parlement.11 Maar als 
stervenshulp in de zin zoals de initiatiefgroep Uit Vrije 
Wil dit wil toegestaan moet zijn, dan lijkt mij dat het 
hanteren van een leeftijdsgrens hieromtrent niet bijdraagt 
aan de houdbaarheid van dit standpunt. Immers, als ster-
venshulp als zodanig toegestaan zou zijn, waarom dan 
niet voor iedereen? 

een nieuwe beroepsGroep: de sterVensHulpVer-
leners

Volgens artikel 2 lid 1 sub a is de inhoudelijke zorg-
vuldigheidseis waaraan moet zijn voldaan dat er een 
‘vrijwillig, weloverwogen en duurzaam verzoek’ om 
stervenshulp wordt gedaan. Of dit inderdaad het geval is, 
moet worden bepaald door een zogenaamde stervens-
hulpverlener (artikel 2 lid 1 Wet Toetsing Stervenshulp 
aan Ouderen). Deze stervenshulpverlener zou een nieuwe 
geregistreerde beroepsgroep worden, die opgenomen 
dient te worden in de Wet BIG. Voordat iemand een ster-
venshulpverlener is, moet diegene allereerst een getuig-
schrift behalen (artikel 3 lid 1 Wet Toetsing Stervenshulp 
aan Ouderen). Deze stervenshulpverleners hoeven vol-
gens de Memorie van Toelichting bij de wet geen artsen 
te zijn. Wel is van belang dat de potentiële stervenshulp-
verlener ervaring heeft met de terminale en existentiële 
problematiek. Hierdoor zouden volgens de Memorie van 
Toelichting ook psychologen, verplegers, geestelijk ver-
zorgers en filosofen de mogelijkheid moeten hebben om 
een stervenshulpverlener te worden.

Zoals in de Memorie van Toelichting ook duidelijk staat 
aangegeven kiezen deze professionals er zelf voor om 
stervenshulpverlener te worden. Waar bij een (huis)arts 
de vraagstukken rondom euthanasie nog ‘part of the job’ 
zijn, of de arts dit nu wil of niet, de stervenshulpver-
lener besluit zelf te kiezen voor een professie die zich 
enkel richt op de stervenshulp en de hulp bij zelfdoding. 
Maar zou iemand die niets met dergelijke stervenshulp 
te maken wil hebben, hiervoor ook een opleiding wil-
len doen? Of zal een dergelijke opleiding alleen worden 
gedaan door mensen die al voorstander zijn van dit 
wetsvoorstel? Ik denk dat dit laatste het geval zal zijn. 
De professionals uit de genoemde beroepsgroepen zullen 
waarschijnlijk geen opleiding tot stervenshulpverlener 
volgen, indien zij geen voorstander zijn van de wet. Dit 
leidt er automatisch toe dat juist de voorstanders van de 
wet wél een opleiding tot stervenshulpverlener zullen 
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volgen. Kunnen deze mensen nog wel objectief genoeg 
kijken naar de wens van de oudere, indien zij zo’n grote 
voorstander zijn van de stervenshulpverlening en de 
mogelijkheid van de oudere om op een zelfgekozen 
moment uit het leven te stappen? 

Ook na het behalen van het getuigschrift lijkt mij de 
functie van stervenshulpverlener en de toetsingsbevoegd-
heid die deze stervenshulpverlener heeft problematisch. 
Niet alleen het feit dat waarschijnlijk alleen degenen die 
voorstander zijn van deze wet een opleiding tot stervens-
hulpverlener zullen doen zal voor problemen zorgen, 
maar ook het feit dat door de stervenshulpverlener moet 
worden bepaald of het verzoek dat door de oudere is 
gedaan vrijwillig, weloverwegen en duurzaam is zal op 
problemen stuiten. De vraag is namelijk hoe een ster-
venshulpverlener gaat bepalen dat een verzoek vrijwillig, 
weloverwogen en duurzaam is gedaan. Dit zijn nog steeds 
subjectieve criteria en de beoordeling of er sprake is van 
een zodanig verzoek zal dan waarschijnlijk ook van hulp-
verlener tot hulpverlener verschillen.12 Er is dan ook nog 
steeds geen zekerheid dat het zelfbeschikkingsrecht in zijn 
volledigheid kan worden gewaarborgd door de wet. 

Het recHt op zelfbescHikkinG

Is het ook wel ooit de bedoeling geweest dat het zelf-
beschikkingsrecht zo ver strekt dat dit ook het recht 
om te sterven, indien iemand dit wil en weloverwogen 
heeft besloten, waarborgt? Het argument dat mensen 
een vrije wil hebben en op basis hiervan weloverwogen 
kunnen besluiten te willen sterven, is een argument dat 
vaak door voorstanders van euthanasie wordt gebruikt 
ter rechtvaardiging van euthanasie13. Ook in de Memorie 
van Toelichting bij het Wetsvoorstel wordt het zelfbe-
schikkingsrecht aangehaald ter rechtvaardiging van de 
wet. Ik vraag mij echter af of dit zelfbeschikkingsrecht 
wel zo ver moet strekken als de initiatiefgroep Uit Vrije 
Wil zou willen. Uiteraard, het zelfbeschikkingsrecht is 
een belangrijk recht. Mensen moeten het recht heb-
ben te beschikken over hun eigen leven, zij hoeven 
hun leven niet volledig in de handen van een ander te 
geven. Ik zet er echter vraagtekens bij of de mogelijk-
heid tot de beëindiging van het leven wel onder het 
zelfbeschikkingsrecht moet vallen. Immanuel Kant heeft 
in dit kader het volgende gezegd: “Vanuit je zelfbeschik-
kingsrecht mag je in principe alles beslissen, uitgezonderd 
de beslissingen die leiden tot de teloorgang van je eigen 
zelfbeschikking”.14 Hiermee heeft Kant wel een belang 
aan zelfbeschikking, maar dit belang strekt niet zo ver dat 

tot de zelfbeschikking ook de mogelijkheid tot het zelf 
bepalen van de dood behoort. 

De vraag is ook in hoeverre er echt sprake is van zelf-
beschikking bij een verzoek in lijn met de Wet Toetsing 
Stervenshulp aan Ouderen. Wanneer kan een oudere 
nog zelfstandig besluiten dat hij of zij wil sterven? Ook 
indien een oudere wilsbekwaam is, betekent dit niet 
automatisch dat een verzoek te willen sterven altijd op 
goede gronden wordt gedaan. Mogelijk voelt een oudere 
zich op een gegeven moment meer en meer een last 
voor zijn omgeving en vindt de oudere de oplossing in 
de Wet Toetsing Stervenshulp aan Ouderen.15 Is dit echt 
iets wat een wet mogelijk zou moeten maken? Dat de 
oudere zich overbodig begint te voelen en een mak-
kelijke oplossing voor de problemen die hij zelf denkt 
te geven denkt te vinden door middel van deze wet? Ik 
denk niet dat het dit is wat de initiatiefgroep met deze 
wet mogelijk heeft willen maken, maar het is wel een 
mogelijk gevolg van deze wet. Binnen de Wet Toetsing 
Levensbeëindiging op Verzoek en Hulp bij Zelfdoding 
is euthanasie of hulp bij zelfdoding om een dergelijke 
reden sowieso niet nodig, omdat er allereerst sprake moet 
zijn van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. 

de samenloop Van de HuidiGe eutHanasiewet-
GeVinG en de wet toetsinG sterVensHulp aan 
ouderen

De samenloop van de huidige euthanasiewetgeving en 
de Wet Toetsing Stervenshulp aan Ouderen lijkt dan ook 
moeizaam. Indien een oudere vanwege zijn naar eigen 
mening ondraaglijk en uitzichtloos lijden een verzoek 
tot euthanasie indient volgens de huidige euthanasie-
wetgeving, kan dit afgewezen worden omdat er volgens 
een arts geen sprake is van een dergelijk ondraaglijk en 
uitzichtloos lijden. Indien de Wet Toetsing Stervenshulp 
aan Ouderen wordt ingevoerd, dan kan er na een derge-
lijke afgewezen aanvraag alsnog een verzoek in worden 
gediend, maar dan bij een stervenshulpverlener. Dit is de 
makkelijkste weg voor de oudere. Immers, de wet houdt 
dezelfde zorgvuldigheidseisen aan, maar heeft niet de eis 
van ondraaglijk en uitzichtloos lijden.  Naar verwachting 
zullen ouderen daarom eerder voor de ‘makkelijke weg’ 
kiezen, waar de kans groter is dat hun verzoek wordt 
ingewilligd.16 Indien de Wet Toetsing Stervenshulp aan 
Ouderen naast de Wet Toetsing Levensbeëindiging op 
Verzoek en Hulp bij Zelfdoding zal bestaan, dan zal deze 
laatste waarschijnlijk uiteindelijk overbodig worden. 
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conclusie

In mijn ogen is de Wet Toetsing Stervenshulp aan 
Ouderen zoals die nu bestaat, nog niet klaar voor de 
invoering hiervan in het huidige stelsel van wetten. De 
wet zoals die nu bestaat, geeft problemen waar op dit 
moment nog geen oplossing voor is. Het vraagstuk van 
de leeftijdsgrens van 70 jaar bijvoorbeeld; wat is de recht-
vaardiging hiervan? Ook de professie van stervenshulp-
verlener lijkt mij nog niet volledig duidelijk en ingeka-
derd. Ik vraag mij of hoe bijvoorbeeld een filosoof zou 
kunnen besluiten dat er bij de oudere sprake is van een 
vrijwillig, weloverwogen en duurzaam verzoek. Mijns 
inziens is hiervoor een mate van kennis van de mense-
lijke psyche nodig, die een filosoof naar aanleiding van 
zijn opleiding waarschijnlijk niet zal hebben.

Van belang is ook de vraag of het recht op zelfbeschik-
king wel zo ver hoort te strekken als de initiatiefgroep 
zou willen zien. Mijns inziens is dat niet het geval. Het 
recht om te sterven toeschrijven aan het zelfbeschik-
kingsrecht, lijkt mij een stap te ver. Ook het feit dat 
de Wet Toetsing Stervenshulp aan Ouderen naast de 
bestaande euthanasiewetgeving waarschijnlijk proble-
men zal opleveren voor de laatstgenoemde en deze 
waarschijnlijk ook overbodig zal maken, lijkt mij een 
probleem dat opgelost zal moeten worden voordat een 
wet zoals de Wet Toetsing Stervenshulp aan Ouderen kan 
worden ingevoerd. 
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1. inleidinG

In mei 2010 diende de Initiatiefgroep Uit Vrije Wil bij 
de Tweede Kamer een voorstel in om stervenshulp door 
de verstrekking van dodelijke middelen aan mensen van 
70 jaar en ouder die hun leven voltooid achten, te lega-
liseren. De groep wil met dit burgerinitiatief (Voltooid 
Leven geheten) een voorstel voor een Wet toetsing 
stervenshulp aan ouderen aanvaard krijgen. Men hoopt 
hiermee de problematiek van het voltooide leven van 
ouderen erkend te krijgen als een existentieel probleem 
van de vrije mens. Uit Vrije Wil is van oordeel dat een 
oudere voor zichzelf kan vaststellen dat de waarde van 
zijn leven zodanig is afgenomen dat hij de dood verkiest 
boven het leven. Wanneer een oudere bij zijn vrijwil-
lige en weloverwogen besluit te sterven om professionele 
hulp en de daartoe geëigende middelen verzoekt, zou 
hij deze hulp ook behoren te krijgen, onder voorwaar-
den van zorgvuldigheid en toetsbaarheid. Het voorstel 
voorziet ook in een geheel nieuwe beroepsbeoefenaar, de 
stervenshulpverlener, wiens hulp - indien deze naar het 
oordeel van een toetsingscommissie voldoende zorgvul-
dig is geweest - als een daad van solidariteit en barmhar-
tigheid niet strafrechtelijk vervolgd zou moeten worden.
Uit Vrije Wil, dat uit een keur aan bekende Nederlanders 
bestaat, van Hedy d’Ancona, Frits Bolkestein en Jan 
Terlouw tot Paul van Vliet en Mies Bouwman, kon met 
het burgerinitiatief maar liefst 116.871 steunbetuigingen 
aan de Kamer overhandigen. Deze heeft het voorstel 
inmiddels in behandeling genomen en hield op 18 mei 
jl. verkennende gesprekken met wetenschappers, opinie-
makers en vertegenwoordigers van de Initiatiefgroep.
Het Burgerinitiatief Voltooid Leven heeft onder de 
bevolking onmiskenbaar veel weerklank gevonden. Maar 
zijn er geen kanttekeningen te plaatsen? Verdient dit 
voorstel het inderdaad om het tot wet te brengen?

2. klaar zijn met leVen …

Het initiatief ontleent zijn kracht in zekere zin aan zijn 

eenvoud. In Uit Vrije Wil. 
Waardig sterven op hoge leeftijd, 
een overigens zeer lezens-
waardige publicatie van de 
Initiatiefgroep, wordt het 
punt meer dan eens gemaakt 
met reeksen van retorisch 
bedoelde vragen. Het is toch 
aan de oudere zelf om – als het 
leven geleefd is en hij de dood 
verkiest boven verder leven –  
een middel te willen innemen 
dat de dood tot gevolg heeft? 
Waarom is hulp bieden bij het 
sterven verboden? Dat er hulp nodig is, doet toch niets 
af aan de vrije wil? Wat is er nog meer nodig voor een 
weloverwogen besluit dan levenservaring en wilsbe-
kwaamheid?  
Een dergelijke argumentatie heeft iets onweerstaanbaars. 
Maar in feite wijzen de opgeworpen vragen helemaal 
niet terug op vanzelfsprekendheden. In de toelichting 
bij het burgerinitiatief spreekt de Initiatiefgroep talloze 
malen van ‘het voltooide leven’, van ‘het leven dat af is’, 
van ‘het leven dat geleefd is, en van ouderen die ‘klaar 
zijn met het leven’. En ofschoon de indieners van het 
voorstel erg hun best doen om de suggestie te vermijden, 
draagt een begrip als ‘voltooid leven’ onmiskenbaar het 
idee uit van het leven als een volledig maakbaar product. 
En het begrip ‘klaar met het leven’ duwt het beeld van 
het opmaken van de balans toch echt naar de voorgrond. 
De denkbeelden van Uit Vrije Wil bekoren, omdat men 
ficties niet herkent als ficties en omdat men woorden 
hanteert die deze ficties alleen maar versterken. Ficties 
die ontsproten zijn aan de grammatica, aan de conventies 
van de taal. Men pleegt immers ‘ik leef ’ te zeggen, zoals 
men ook spreekt van ‘mijn leven’. De taal suggereert 
daarbij steeds onderscheidingen, tussen een subject (‘ik’) 
en een predicaat (‘leef ’). ‘Ik’ ben het die ‘leeft’. En tussen 
een subject (‘ik’) en een object (‘mijn leven’). ‘Ik’ ben 
het die ‘mijn leven’ leidt. En meer nog: eerst lijkt er het 

leGaliserinG Van sterVensHulp na een Voltooid leVen - zelfbescHikkinG of alibi Voor onVerscHilliGHeid?

Legalisering van stervenshulp na een voltooid 
leven - zelfbeschikking of alibi voor onver-
schilligheid?
Prof. mr. dr. M.A.J.M. Buijsen

Martin Buijsen, jurist en filo-
soof, is als hoogleraar Recht & 
gezondheidszorg verbonden aan 

het Instituut voor Beleid & 
Management Gezondheidszorg 
en de Erasmus School of Law 
van de Erasmus Universiteit 

Rotterdam.



52
pro vita  humana

nr. 2 2011

leGaliserinG Van sterVensHulp na een Voltooid leVen - zelfbescHikkinG of alibi Voor onVerscHilliGHeid?

subject te zijn, dan pas het predicaat en het object. Maar 
in feite liggen de verhoudingen geheel anders. In wer-
kelijkheid is het ik-bewustzijn een voortbrengsel van de 
activiteit van het denken, zoals het denken op zijn beurt 
door de activiteit van het leven voortgebracht wordt. 
Anders dan de taal doet voorkomen, geldt voor het 
leven: eerst de akte, dan de acteur.
En dat leven is immens. Dat ‘ik’ ‘het leven’ dat ‘ik’ het 
‘mijne’ noem werkelijk kan vatten, is een illusie. Van ‘het 
leven’ dat ‘ik’ het ‘mijne’ noem, bezit ‘ik’ zonder twijfel 
enige kennis, en misschien meer dan anderen, maar die 
kennis is allesbehalve absoluut. ‘Het leven’ dat ‘ik’ het 
‘mijne’ noem, ‘mijn leven’, is voor ‘mij’ welbeschouwd 
een groot raadsel. Dus wat beweer ‘ik’ nu eigenlijk wan-
neer ‘ik’ zeg dat het goede van ‘mijn leven’ niet langer 
opweegt tegen het kwade? Wat zeg ‘ik’ wanneer ‘ik’ 
beweer dat ‘mijn leven’ niet langer zin heeft? Wat breng 
‘ik’ tot uitdrukking met de bewering dat ‘ik’ ‘mij’ niet 
langer met ‘mijn leven’ kan verzoenen? Zijn dat über-
haupt  wel uitspraken die ‘ik’ kan doen? Hoe moeten 
dergelijke uitspraken worden verstaan?
Door te spreken van ‘voltooid leven’, van ‘leven dat af is’, 
et cetera, roept de Initiatiefgroep bepaalde beelden op. 
En soms zijn die ook bijzonder verleidelijk. Zo is er het 
aantrekkelijke beeld van het geleefde leven als een vol-
maakt kunstwerk, waaraan alleen nog maar afbreuk zou 
kunnen worden gedaan. Niets meer aan toevoegen dus! 
En zo is er het beeld van het leven als spel, dat gestaakt 
kan worden indien de speler er niet langer genoegen in 
schept. Zo is er ook het prozaïscher beeld van het leven 
als voorwerp van bezit, vervreemdbaar wanneer de ana-
lyse van de rechthebbende uitwijst dat de baten de kos-
ten van dit bezit niet langer billijken. Maar het leven is 
geen voorwerp van bezit, het is geen spel, en het is geen 
kunstwerk. Het leven is oneindig veel meer, het is – nog-
maals – immens.

3. …of een beleVinG Van omstandiGHeden?

De Initiatiefgroep bepleit legalisering van stervenshulp 
aan ouderen die hun leven voltooid achten. Zij breekt 
een lans voor nieuwe wetgeving. Een goede publieke 
regeling wordt geschraagd door een verstandig prak-
tisch oordeel. Wat een leven is geweest, en wat het nog 
zal zijn, kan niemand overzien, ook de oudere niet. De 
onmogelijkheid van dergelijke kennis staat een verstandig 
praktisch oordeel met betrekking tot stervenshulp echter 
niet in de weg. Iedere regel die menselijke verhoudin-
gen normeert, dient daarentegen wel uit te gaan van de 
waardigheid van het individu. Die waardigheid verdient 

respect. Aan die waardigheid ontlenen mensen het volste 
recht om de illusie te koesteren een voltooid leven te 
hebben geleid. Maar getuigt het van gebrek aan respect 
wanneer een ander in alle oprechtheid  ‘mijn’ door ‘mij’ 
tot uitdrukking gebrachte voorstelling van ‘mijn leven’ 
niet zegt te delen? Nee! Ook voor de ander is ‘mijn 
leven’ niet te vatten. Zijn kijk op ‘mijn leven’ kan zelfs 
voor mij zeer waardevol zijn. En omgekeerd, als ik wei-
ger te voldoen aan een specifiek verzoek om hulp van 
een ander, tast ik dan zijn waardigheid aan wanneer ik 
oprecht van mening ben dat ik hem met die vorm van 
bijstand niet help? Als ik niet inga op het verzoek van 
een ander om hem bij zijn zelfdoding behulpzaam te 
zijn, hoe weloverwogen ook, getuigt dat dan van gebrek 
aan respect wanneer ik oprecht meen dat dat niet in zijn 
belang is? Nee! Een dergelijk verzoek gewoonweg nege-
ren, dat wel, dat zou van een enorm gebrek aan respect 
getuigen. Welke respons behoort een dergelijk verzoek 
dan te krijgen? Hoe zou een publieke regeling die uit-
gaat van de waardigheid van de individuele mens er uit 
moeten zien? 
In haar publicaties vertelt de Initiatiefgroep veel verha-
len van ouderen van wie het leven door henzelf worden 
ervaren als voltooid, van mensen die zeggen klaar te zijn 
met het leven, of die –  meer nog – zich goed kunnen 
voorstellen ooit klaar te zijn met het leven. Van deze 
dikwijls ontroerende verhalen gaat een sterk appel uit. 
Het merkwaardige is evenwel dat die anekdotes zich 
– op een enkele uitzondering na – niet laten lezen als 
de  biografieën van voldane ouderen. Veeleer zijn het 
uitdrukkingen van ervaringen die men in een leefomge-
ving heeft opgedaan, opdoet of vreest te zullen opdoen. 
Eigenlijk wordt in die verhalen steeds de beleving van 
omstandigheden tot uitdrukking gebracht. Maar wat als 
klaar-zijn met leven in werkelijkheid klaar-zijn is met 
het gevoel van overbodigheid, met het gebrek aan res-
pect, het gebrek aan aandacht, belangstelling en compas-
sie? Wat nu als klaar-zijn met het leven vooral klaar-zijn 
is met het gebrek aan solidariteit en goede zorg? 

4. duidelijke Grenzen tussen leVen en dood

Uit Vrije Wil doet het voorkomen alsof een samenleving 
die hulp bij zelfdoding verbiedt, haar leden externe nor-
men oplegt van wat dan een voltooid leven zou moeten 
heten. Dat gaat te ver. Een samenleving die dergelijke 
hulp niet toestaat maar zich wel werkelijk voor de noden 
van haar ouderen heeft weten te sensibiliseren, is toch 
niet meer dan zorgzaam? Zo’n samenleving is niet pater-
nalistisch, laat staan totalitair. Hoe zit het in Nederland 
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met de regels ter zake van zelfdoding en hulp bij zelfdo-
ding?
De staat is een van de vormen waarin een samenle-
ving zich organiseert. De staat stelt wetten, voert ze uit 
en handhaaft ze. Van oudsher stellen staten regels ter 
bescherming van de levens van hun burgers. De staat die 
dit belang niet dient, heeft geen recht van bestaan. Die 
regels zijn zelden of nooit absoluut. Maar ze moeten 
wel duidelijke grenzen trekken tussen leven en dood. In 
Nederland zijn er zulke regels.
Zelfdoding en poging tot zelfdoding zijn naar 
Nederlands recht geen strafbare feiten. De kerngezonde 
hoogbejaarde met een volledig authentiek doodsverlan-
gen, dat dus op geen enkele wijze een klacht verwoordt, 
kan helemaal zelf stoppen met eten en drinken. Dat ster-
ven hoeft zich niet in eenzaamheid te voltrekken en kan 
straffeloos met medische begeleiding en relatief vrij van 
pijn en ongemak geschieden. De diehard zelfbeschikker, 
van wie toch moeilijk voorstelbaar is dat hij zich voor 
de verstrekking van middelen van anderen afhankelijk 
maakt, zal geen verbodsbepalingen op zijn weg vinden. 
De begeleidende medicus die op grond van zijn beroeps-
moraal weet dat zo iemand niet in de steek gelaten kan 
worden, hoeft evenmin iets te vrezen. De huidige regels 
met betrekking tot zelfdoding trekken een duidelijke 
grens. Voor de echte zelfbeschikkers hoeft er geen nieu-
we regeling te komen.
In Nederland kennen we ook euthanasiewetgeving. 
Mensen die uitzichtloos en ondraaglijk lijden in de zin 
van de euthanasiewet kunnen om hulp bij zelfdoding of 
levensbeëindiging verzoeken. Het is alleen artsen toe-
gestaan deze verzoeken in te willigen. Ze zijn hiertoe 
niet verplicht, maar als ze het doen, blijft strafvervolging 
achterwege indien hun handelen aan de zorgvuldigheids-
eisen van de wet blijkt te hebben voldaan. Artsen kunnen 
verzoeken om levensbeëindiging en hulp bij zelfdoding 
inwilligen indien tegen het lijden van de verzoeker geen 
medisch kruid meer gewassen is en het ook voor hen 
invoelbaar ondraaglijk is geworden. Is het lijden niet 
dermate ernstig, dan is het de arts niet toegestaan op het 
verzoek in te gaan. Over de euthanasiewet wordt heel 
verschillend geoordeeld, maar vast staat dat de artsen en 
de toetsingscommissies die haar uitvoeren niet over één 
nacht ijs gaan. Ook de grens die deze wet trekt, is dui-
delijk.
Nu dan de mensen die zeggen klaar te zijn met het 
leven en om hulp bij zelfdoding verzoeken. Hier geldt 
een verbod. Als gevolg van deze regel krijgen deze men-
sen de gevraagde hulp niet.  En dat zijn er veel, als we 
de Initiatiefgroep mogen geloven. Mensen van wie het 

leven in hun ogen voltooid is, kunnen volgens het voor-
stel de gevraagde hulp wel krijgen, althans de stervens-
hulpverlener zal van strafvervolging verschoond blijven 
indien hij bepaalde eisen van zorgvuldigheid in acht 
neemt. Allereerst moet de stervenshulpverlener de over-
tuiging hebben gekregen dat er sprake is van een vrijwil-
lig, weloverwogen en duurzaam verzoek om stervenshulp. 
Het verzoek moet verder zijn gedaan door iemand die 
minimaal twee jaar ingezetene is en de leeftijd van 70 
jaar heeft bereikt. De stervenshulpverlener moet ook 
de verzoeker hebben ingelicht over de inhoudelijke en 
procedurele aspecten van de verzochte stervenshulp. De 
stervenshulpverlener dient voorts van de verzoeker een 
schriftelijke verklaring overhandigd gekregen te hebben, 
houdende een verzoek om stervenshulp. En de stervens-
hulpverlener moet ten minste één andere, onafhankelijke 
stervenshulpverlener hebben geraadpleegd, die de ver-
zoeker heeft gesproken en schriftelijk zijn oordeel heeft 
gegeven over de zorgvuldigheidseisen. Ten slotte draagt 
de stervenshulpverlener zorg voor een professionele uit-
voering van de te verlenen stervenshulp.
Bij het formuleren van deze zorgvuldigheidseisen heeft 
Uit Vrije Wil duidelijk aansluiting gezocht bij de eutha-
nasiewet. Is de grens die getrokken wordt tussen leven 
en dood dan ook zo helder? Nee. Er zijn belangrijke 
verschillen. Allereerst zijn de stervenshulpverleners niet  
noodzakelijkerwijs medici. Dit kunnen ook geestelijk 
verzorgers, filosofen, psychologen, verpleegkundigen en 
anderen zijn. Het zijn vrijwilligers. In de tweede plaats 
is een lijdenscriterium geheel en al afwezig. De ster-
venshulpverlener hoeft helemaal niet de overtuiging te 
hebben dat er sprake is van ernstig lijden. En ten slotte 
verplicht het voorstel de stervenshulpverlener niet met 
de verzoeker na te gaan of er alternatieven bestaan. 
Volgens het voorstel heeft de verzoeker – net als onder 
de euthanasiewet – geen afdwingbaar recht op hulp bij 
zelfdoding. Maar dat onder de Wet toetsing stervens-
hulp aan ouderen een verzoeker zijn verzoek door een 
stervenshulpverlener niet ingewilligd ziet, is heel wat 
minder waarschijnlijk. Dikwijls wordt vergeten dat de 
arts die om levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding ver-
zocht wordt, zich over een behoorlijke morele drempel 
moet zetten, ook al is aan de zorgvuldigheidseisen van 
de euthanasiewet voldaan. Hem wordt immers gevraagd 
iets te doen dat tegen zijn natuur indruist. Bij de ster-
venshulpverleners is dat anders. Deze mensen zijn per 
definitie solidair en barmhartig (in de betekenis die de 
Initiatiefgroep aan deze termen geeft). En omdat zij ook 
het lijden en de alternatieven niet hoeven te bezien, 
komt de voorgestelde regeling er in feite op neer dat het 
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enkele woord van de oudere volstaat. Een andere rege-
ling zou zich welbeschouwd ook helemaal niet verdra-
gen met de basisgedachte dat alleen aan hem het oordeel 
toekomt of het genoeg is geweest. 

5. conclusie

Onder de euthanasiewet is het vrijwel onmogelijk dat 
patiënten die eigenlijk helemaal geen levensbeëindiging 
of hulp bij zelfdoding wensen een verzoek daartoe inge-
willigd zien. De ervaring met deze wet leert dat heel 
veel verzoeken uiteindelijk helemaal niet uitmonden in 
levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding. Het verzoek 
blijkt vooral alternatieven bespreekbaar te maken. Te vre-
zen valt dat het voorstel van het Burgerinitiatief Voltooid 
Leven anders zal uitpakken. Als klaar zijn met leven 

inderdaad vooral een beleving van omstandigheden is, 
dan valt bepaald niet uit te sluiten dat mensen die gehol-
pen zouden zijn met een wijziging van die omstandig-
heden – met goede zorg dus – in plaats daarvan hulp bij 
zelfdoding ontvangen. De zorgvuldigheid die de voor-
gestelde wet propageert is slechts schijn, de kans op in 
wezen ongevraagde hulp bij zelfdoding reëel. Kwetsbare 
ouderen mogen niet ten prooi vallen aan als respect ver-
pakte onverschilligheid. Verstandige Kamerleden zien in 
het Burgerinitiatief dan ook vooral het signaal van de 
moeite die het onze samenleving meer en meer kost om 
haar hoogbejaarde leden een thuis te geven. Verstandige 
wetgevers schuiven het voorstel gedecideerd terzijde. 

Dit artikel is eveneens aangeboden aan Trouw. De redactie van 
Trouw ging akkoord met publicatie in Pro Vita Humana. 
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alleen de scHepper die Het 
leVen Geeft, maG dit ook 

weer nemen

„Euthanasie geschiedt op grond van 
medelijden. Toch ziet de Bijbel hierin 
niet minder dan moord.” 
 
Een zelfgekozen dood bij een 
”voltooid leven”, zoals de ini-
tiatiefgroep Uit Vrije Wil voor 
ogen staat, druist volgens rab-
bijn mr. drs. R. Evers in tegen 
het joodse geloof. Het leven 
is iets onvrijwilligs. Alleen de 
Schepper mag het leven ook 
weer nemen. 

En nu is er dan het initiatief 
Uit Vrije Wil: zelf kiezen voor 
je levenseinde. Zo’n 100.000 
Nederlanders hebben dit initiatief 
inmiddels ondertekend. 
Het joodse geloof wijst euthanasie 
af op basis van de stelling dat niet 
alleen het menselijk leven in het 
algemeen van onschatbare waarde 
is, maar dat tevens ieder moment 
van leven van belang is. Leven is 
een ondeelbare, niet te kwantifice-
ren grootheid. Het doet er niet toe 
of iemands leven voor een aantal 
jaren verlengd wordt of nog slechts 
enkele seconden in stand gehouden 
wordt.
In Genesis 9:5 staat aangeduid dat 
ook doden uit liefde of medelij-
den een vorm van doodslag is: „En 
waarlijk, Ik zal uw eigen bloed eisen 
(verbod van zelfmoord, RE) (…) 
en uit de hand van de mens, uit de 
hand van iemands broeder, zal Ik 
het leven van de mens opeisen.”
De frase „uit de hand van iemands 
broeder” lijkt overbodig, want 
broedermoord is geen geringer 
misdrijf dan gewone moord. De 
negentiende-eeuwse rabbijn Jacob 
Zwi Mecklenburg ziet in deze 
overbodigheid een aanduiding dat 

de Bijbel ook ”mercy killing” ver-
biedt.

Hoewel moord over het algemeen 
het tegengestelde is van broeder-
lijke liefde, kan het nemen van het 
leven van een broeder onder som-
mige omstandigheden aanvoelen als 
een daad van medemenselijkheid. 
Euthanasie geschiedt op grond van 
medelijden. Toch ziet de Bijbel 
hierin niet minder dan moord. Het 
wordt geacht een vergrijp te zijn 
op een gebied dat niet aan de mens 
is gegeven.

Verlengen
Ook een terminale of hopeloze 
situatie vermindert de verantwoor-
delijkheid van de arts geenszins. 
De arts heeft de opdracht het leven 
te verlengen; zijn opdracht is niet 
beperkt tot genezen. Het verzach-
ten en verlichten van pijn valt ook 
onder de verplichting te genezen. 
Dit is een uitvloeisel van het gebod: 
”Heb uw naaste lief gelijk uzelf ” 
en omvat ook relatief agressieve 
pijnbestrijding.
Binnen het jodendom wordt 
er geen verschil gemaakt tus-
sen het verlengen van het leven 
met natuurlijke middelen –zoals 
voedsel- en kunstmatige midde-
len– zoals medicijnen. De mid-
deleeuwse codificator Maimonides 
(1135-1204), zelf arts, trekt de 
parallel tussen voedsel en medicatie: 
„G’d schiep voedsel en water om 
de mens in leven te houden en Hij 
schiep medicijnen om ziekten te 
genezen.”
De joodse wet maakt dus geen 
verschil tussen gewone en buiten-
gewone therapeutische procedures. 
Het jodendom ontkent dat de mens 
het recht zou hebben om op grond 
van de kwaliteit van het leven tot 
zelfdoding te besluiten. Zelfs als het 
om een vegeterende patiënt gaat. 
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Het gebod het leven te redden, 
wordt niet beïnvloed door de kwa-
liteit van het leven.
Het jodendom erkent een recht 
op een waardige dood. Alleen de 
definitie van een waardige dood is 
verschillend. De strijd om het leven 
te verlengen wordt nooit geacht 
mensonterend of onwaardig te zijn. 
Het behoud van het leven is een 
uiting voor de hoge waarde die 
aan iedere vorm van leven wordt 
gehecht. De mens heeft geen recht 
op zelfbeschikking.

Nieuwe dimensie
Ongeveer 1800 jaar geleden werd 
de volgende joodse traditie opge-
tekend: „Tegen uw wil leeft u en 
tegen uw wil sterft u.” Hoewel deze 
uitspraak in eenvoudige zin werd 
opgevat als een ironische expres-
sie van het feit dat een baby net zo 
min geboren wil worden als een 
gezonde volwassene wil sterven, 
lijkt deze uitspraak in onze tijd een 
nieuwe dimensie te krijgen.
Het leven is iets onvrijwilligs. 
Indien men een balans opmaakt 
van het leven zal men merken dat 
de lasten groter zijn dan de lusten. 
Reeds 2000 jaar geleden verklaarde 
de leerschool van Sjammaj dat „het 
beter ware voor de mens indien hij 
niet geschapen zou zijn.” Alleen de 
Schepper die het leven geeft, mag 
dit ook weer nemen.
Tegenwoordig is het G’dzijdank 
mogelijk vrijwel alle vormen van 
pijn te verlichten. Een zinloos 
geacht leven komt vaker voor. 
Helaas gaat het hierbij meestal over 
mensen wiens voortleven door 
anderen zinloos wordt geacht. Vaak 
gaat het om emotionele problemen 
van verwanten of de verzorgende 
omgeving, die de patiënt het gevoel 
geven slechts tot last te zijn. De 
patiënt maakt zich de omgevings-
signalen eigen en voelt zich dus 

ook werkelijk tot last en verzoekt 
–geheel vrijwillig– om euthanasie.
Ook psychologisch acht ik het 
zelfbeschikkingsrecht moeilijk 
te verteren. De grenzen van het 
leven vervagen. Het graf wordt de 
toevlucht voor moeilijke proble-
men, terwijl er in feite niets wordt 
opgelost. De opdracht iets van het 
leven te maken, verschuift naar de 
achtergrond.

De auteur is rabbijn van het 
Nederlands Israelitisch Kerkgenootschap 
en rector van het Nederlands 
Israelietisch Seminarium.

Met toestemming van rabbijn Evers 
overgenomen uit Reformatorisch 
Dagblad, 5 maart 2010

leVenseindekliniek binnen de 
Grenzen Van de wet?*

Prof. dr. G.A. den Hartogh**

1 Inleiding
De Nederlandse Vereniging voor 
een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) 
is van plan een levenseindekliniek 
te beginnen waar verschillende 
groepen mensen hun leven onder 
begeleiding kunnen beëindigen of 
door een arts kunnen laten beëin-
digen. Er wordt nu een partner 
gezocht voor de uitwerking van het 
businessplan. Volgens de directeur 
van de NVVE, Petra de Jong, zal de 
kliniek geheel binnen de geldende 
wettelijke kaders werken. Hoewel 
het plan in de pers met de nodige 
kritiek is ontvangen,1 nemen ook 
de critici, waaronder de KNMG, in 
het algemeen aan dat dit mogelijk 
is. Maar is dat wel zo? Er is wel-
licht nog te veel onduidelijk over 
de werkwijze van de kliniek om 
dat definitief te kunnen beoordelen. 
Het is echter al wel mogelijk om 

een aantal problemen te identifice-
ren. Als je die problemen bij elkaar 
optelt, lijkt de conclusie gewettigd 
dat er wel degelijk een conflict 
met de zorgvuldigheidseisen dreigt. 
Misschien kan dat conflict verme-
den worden, maar dan alleen bij 
een werkwijze waarbij aan opname 
in een kliniek de zin ontvalt.
Bij de bespreking van die proble-
men beperk ik mij tot euthanasie 
of hulp bij zelfdoding door een arts. 
De NVVE heeft daarbij cliënten 
op het oog die eerder hun behan-
delend arts om euthanasie of hulp 
bij zelfdoding hebben gevraagd, 
maar op een weigering zijn gestuit. 
Daarnaast zal begeleiding en palli-
atie worden geboden aan mensen 
die stoppen met eten en drinken. 
Dat is op het ogenblik een zinvol 
zorgaanbod. Maar als het concept-
standpunt van de KNMG dat hier 
een gewone taak voor de huisarts 
ligt bij artsen voldoende weerklank 
vindt, zal die zorgverlening hopelijk 
op termijn zijn urgentie verliezen.2 
Ook zullen cliënten naar de kliniek 
kunnen komen om daar onder 
medische begeleiding door henzelf 
verzamelde dodelijke farmaca in te 
nemen. Of deze begeleiding een 
aanvaardbare taak kan zijn voor een 
arts die deze middelen ook zelf zou 
kunnen verschaffen maar daar ken-
nelijk geen wettelijke ruimte voor 
ziet, lijkt me voor discussie vatbaar.

2 ‘Een vrijwillig verzoek’
De meest fundamentele zorgvul-
digheidseis is dat het verzoek van 
de patiënt vrijwillig tot stand moet 
zijn gekomen, niet onder druk 
van buiten. Dit houdt ook in dat 
de patiënt tot het laatst toe vol-
ledig vrij moet zijn om op zijn 
verzoek terug te komen. Daarom 
is het een goede gewoonte onder 
artsen om voor zij beginnen met 
de uitvoering van de euthanasie de 
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patiënt nog eens uitdrukkelijk te 
vragen wat hij of zij wil. Omdat de 
meeste artsen liever een euthanasie 
minder dan één meer doen, wordt 
deze vraag serieus gesteld, niet lou-
ter ritueel. Hopelijk zal ook in de 
levenseindekliniek deze gewoonte 
gevolgd worden. Dan nog kan men 
zich echter afvragen of voor de 
cliënt het enkele feit dat hij hier 
ligt met het overeengekomen doel 
om zijn leven te laten beëindigen 
niet al een belemmering vormt om 
eventuele ambivalentie te laten blij-
ken of zelfs zijn verzoek in te trek-
ken. Is zo’n verzoek nog wel ten 
volle vrijwillig? 

3 ‘De overtuiging heeft 
gekregen’
Volgens de Wet toetsing levensbe-
eindiging op verzoek en hulp bij 
zelfdoding (Euthanasiewet) moet 
de arts die euthanasie of hulp bij 
zelfdoding uitvoert de overtuiging 
hebben gekregen dat het verzoek 
van de patiënt vrijwillig en wel-
overwogen is en zijn lijden uit-
zichtloos en ondraaglijk. Dat moet 
uiteraard een redelijke overtuiging 
zijn, die op een passende manier 
tot stand is gekomen: door open 
gesprekken met de patiënt. Het 
komt een enkele maal voor dat 
een arts besluit in te gaan op het 
verzoek van een patiënt, maar om 
allerlei redenen uiteindelijk niet zelf 
de euthanasie wil uitvoeren en een 
collega vraagt om dat te doen. De 
toetsingscommissie zal dan eisen dat 
die collega zich er eerst persoonlijk, 
in een open gesprek met de patiënt, 
van vergewist dat aan de zorgvul-
digheidseisen is voldaan. Het kan 
voor een uitvoerend arts nooit om 
aangenomen werk gaan.
De NVVE geeft aan dat cliënten 
die zich voor opname aanmel-
den eerst uitvoerig zullen worden 
gescreend. Opname kan dan niet 

anders betekenen dan een com-
mitment van de kliniek om de 
levensbeëindiging, indien enigszins 
mogelijk, uit te voeren. Vanaf dat 
ogenblik zou het dus om aange-
nomen werk gaan. Het zal daarom 
niet alleen nodig zijn dat het de 
uitvoerend arts zelf is die de intake-
gesprekken met de cliënt voert, hij 
zal daarbij ook tot de door de wet 
geëiste overtuiging moeten komen 
voor hij tot opname besluit. Anders 
is dat geen ‘overtuiging’ in de zin 
van de wet, een overtuiging die 
uitsluitend op grond van een onbe-
lemmerde communicatie met de 
cliënt tot stand is gekomen.

4 ‘Een weloverwogen ver-
zoek’, ‘geen redelijke andere 
oplossing’
Het NVVE-plan gaat uit van een 
gemiddelde opnameduur van drie 
dagen. Stel dat in die tijd toch ook 
nog vastgesteld moet worden of aan 
de voorwaarden van de wet is vol-
daan. Het is de vraag of dat in zo’n 
korte periode op een zorgvuldige 
manier kan gebeuren.
Natuurlijk komt het voor dat een 
stervende patiënt zo snel achter-
uitgaat, met zulke dramatische 
gevolgen, dat het hele proces vanaf 
zijn eerste concrete verzoek binnen 
drie dagen moet en kan worden 
afgerond. In andere gevallen zal 
de toetsingscommissie echter wil-
len weten waarom er zo’n haast 
gemaakt moest worden. Dat geldt 
zeker als het niet meteen evident 
is dat aan de eisen is voldaan, maar 
juist dat zal, nu het om patiënten 
gaat van wie het verzoek eerder 
is afgewezen, nogal eens voorko-
men. Het probleem doet zich in 
het bijzonder voor bij patiënten 
die niet aan een dodelijke ziekte 
lijden. In België geldt dan een 
wettelijke termijn van een maand. 
De Euthanasiewet kent zo’n bepa-

ling niet, maar wel bestaat ook in 
Nederland de gegroeide praktijk 
dat ten minste een vergelijkbare tijd 
wordt genomen voor diepgaand 
overleg en toetsing aan de zorgvul-
digheidseisen.
Tot de voornaamste doelgroepen 
van het NVVE-plan behoren psy-
chiatrische patiënten en patiënten 
in een beginfase van dementie. Voor 
beide groepen geldt een eis van 
extra behoedzaamheid, die terug 
te voeren is op het Chabot-arrest 
(1994). De wilsbekwaamheid van 
de patiënt moet grondig worden 
onderzocht, evenals de ondraag-
lijkheid van zijn lijden. Bij deze 
patiënten is het niet ongewoon dat 
zij de ene dag veel zekerder zijn 
van hun doodsverlangen dan de 
andere en zeker bij psychiatrische 
patiënten kan het ook buitenge-
woon moeilijk zijn om te beoorde-
len of er nog alternatieven zijn. Het 
is niet voor niets dat euthanasie bij 
deze patiënten zo weinig voorkomt. 
De toetsingscommissies achten het 
dan ook in zulke gevallen van groot 
belang om naast de onafhankelijk 
consulent een of meer deskundigen, 
onder wie een psychiater of geri-
ater, te raadplegen.3 In de praktijk 
wordt dat ook vrijwel altijd gedaan 
en niet zelden voeren die consulen-
ten daarbij meerdere gesprekken.
Ook om deze reden zal het eigen-
lijke werk al gedaan moeten zijn 
voor besloten wordt tot de opname. 
En het is zelfs de vraag of dat nodi-
ge werk, poliklinisch of ambulant, 
wel vanuit één centraal punt gedaan 
kan worden. De NVVE heeft op 
het ogenblik een vestigingsplaats 
in Utrecht op het oog. Moeten 
de veelal ernstig zieke kandidaten 
daarheen, of reizen de artsen steeds 
op en neer naar Schiermonnikoog 
en Retranchement? Kun je op die 
manier de relatie met de cliënt 
opbouwen die nodig is om tot 
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zoiets ingrijpends als euthanasie te 
besluiten?4 En dat dan nog wel in 
deze extra moeilijke gevallen? Tot 
2005 meenden de toetsingscommis-
sies dat de wet met ‘de arts’ alleen 
maar een geneesheer kon bedoelen 
die, voorafgaand aan het verzoek 
om euthanasie, al in een behandel-
relatie tot de patiënt stond. Nadat 
Legemaate erop had gewezen dat 
deze eis geen steun in de wet vindt, 
hebben de commissies die afge-
zwakt tot een voorkeur.5 Maar ook 
nu zij in bijzondere gevallen accep-
teren dat de relatie arts-patiënt met 
het oog op de mogelijkheid van 
euthanasie of hulp bij zelfdoding 
wordt aangegaan, blijft het de vraag 
of zij voldoende vertrouwen zullen 
hebben in het besluitvormingspro-
ces van een arts die dat systematisch 
en beroepshalve doet, wellicht tien-
tallen of zelfs honderden malen per 
jaar.
Om een indruk te geven van het 
probleem: de NVVE wil aan de kli-
niek meerdere artsen verbinden die 
samen één fulltime functie vervul-
len. Bij een geschat aantal aanmel-
dingen van duizend per jaar heeft 
de arts dan minder dan twee uur de 
tijd per persoon, vanaf aanmelding 
tot eventuele uitvoering, inclusief 
eventuele reistijd. En ook inclusief 
het bijhouden van medische dos-
siers en eventueel het invullen van 
meldingsformulieren. Dat is lopen-
debandwerk.

5 ‘Ten minste één andere, 
onafhankelijke arts heeft 
geraadpleegd’
Tot de onafhankelijkheid van een 
consulent behoort dat die op geen 
enkele manier onder druk wordt 
gezet door de aanvrager. Stel dat 
de consulent pas geroepen zou 
worden tijdens de opname. Het 
is voor SCEN-artsen6 nu al een 
regelmatig terugkerend probleem 

dat artsen voor de consultatie al te 
stellige toezeggingen doen. Maar 
dat probleem krijgt heel andere 
dimensies als zij te maken krijgen 
met een instelling waartoe de cliënt 
met het oog op levensbeëindiging 
is toegelaten. Een volledig geprofes-
sionaliseerde organisatie, die onge-
veer acht cliënten tegelijk bedient 
en werkt op basis van bepaalde 
aannames betreffende de opname-
duur. Zo’n organisatie zal andere 
belangen hebben dan aanvragers tot 
nu toe hadden en andere middelen 
kunnen inzetten om die belangen 
na te streven. Ook bij de cliënt zul-
len er andere verwachtingspatronen 
ontstaan. Zal een cliënt die er bijna  

€ 400 per ligdag voor betaalt om 
binnen drie dagen dood te zijn, het 
rustig aanvaarden als de consulent 
denkt dat er misschien nog andere 
oplossingen zijn?
De kliniek zal wensen dat de 
SCEN-arts ook in minder urgente 
gevallen op afroep beschikbaar is. 
En hoe zullen cliënt en instelling 
reageren als de consulent tot het 
volgende oordeel komt: aan de eis 
van ondraaglijk lijden is nu nog 
niet voldaan, maar er is die en die 
ontwikkeling van het ziektebeeld 
te voorzien en die zal er op termijn 
toe kunnen leiden dat wel aan de 
eis wordt voldaan. Als het zover is 
kom ik graag nog eens terug. Zo’n 
oordeel is in de huidige consulta-
tiepraktijk heel gewoon.
Ook een negatief advies zal niet 
welkom zijn, terwijl de kans daarop 
toch groter is dan normaal.
Ik vrees dat de huisschrijver van 
Relevant dan al klaar staat om 
opgewonden te beschrijven hoezeer 
het zelfbeschikkingsrecht weer eens 
in de verdrukking is gekomen.
Conflictstof te over. Al met al is het 
de vraag of een vrije beoordeling 
door een onafhankelijke consulent 
in een setting met zo’n sterke insti-

tutionele tegenspeler, die zulke dui-
delijke belangen heeft, wel mogelijk 
is. Op enig moment zal SCEN als 
organisatie die vraag moeten beant-
woorden.

6 Conclusie
In de gepresenteerde opzet is niet 
duidelijk welk deel van de proce-
dure de NVVE tijdens de opname 
wil doorlopen en welk deel daar-
voor. Mijn conclusie is dat het 
werk van de kliniek niet binnen de 
wettelijke kaders kan blijven als de 
oordeelsvorming over de zorgvul-
digheidseisen, met inbegrip van de 
consultatie, niet al voor de opname 
is afgerond. Maar wat kan dan nog 
de zin van opname zijn?
Zelfs als alle stappen behalve de uit-
voering al tijdens de screeningsfase 
worden gezet, leidt de centralisti-
sche opzet nog tot problemen. Er 
moet een gebouw worden gehuurd 
en er moeten contracten worden 
gesloten met medisch, verpleegkun-
dig en administratief personeel.
Dat kan alleen gebeuren op basis 
van een schatting van het aantal 
bedden en het aantal ligdagen per 
jaar. Voor die schattingen moet 
weer worden uitgegaan van een 
minimum aantal cliënten van de 
verschillende categorieën dat na 
aanmelding zal worden toegelaten.
Als je op basis van zulke aannames 
financiële verplichtingen aangaat, 
creëer je daarmee de noodzaak om 
niet al te zeer bij de schattingen 
achter te blijven. Dat feit alleen al 
zet een ontoelaatbare druk op de 
toelatingsprocedure.
Ik vermoed dat de juristen van de 
NVVE toen ze vaststelden dat de 
kliniek binnen de wettelijke kaders 
zou kunnen blijven, alleen met een 
legalistische blik naar de wettekst 
hebben gekeken en zich onvol-
doende hebben gerealiseerd dat er 
zich in de praktijk van medische 
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besluitvorming, consultatie en toet-
sing een gezaghebbende interpreta-
tie van die wettelijke normen heeft 
ontwikkeld. Die laat wel ruimte 
voor incidentele, gemotiveerde 
afwijkingen, maar niet voor een 
aanpak die systematisch in botsing 
komt met meerdere normen tege-
lijk. Dat is georganiseerde onzorg-
vuldigheid.

7 Hoe dan? 
De kritiek van de KNMG op 
het initiatief was dus niet zonder 
reden. Maar met kritiek alleen kan 
de KNMG niet volstaan. Het is 
een reëel probleem dat regelmatig 
verzoeken van patiënten worden 
afgewezen, vaak in een stadium 
waarin zij geen reële alternatie-
ven meer hebben, niet omdat die 
verzoeken niet aan de eisen van 
de wet voldoen, maar omdat art-
sen hun eigen eisen stellen of een 
onjuiste interpretatie aan de wet-
telijke eisen geven. Voor drie op 
de tien artsen moet de stervensfase 
zijn aangebroken en twee op de 
tien kijken bij de beoordeling van 
de ondraaglijkheid van het lijden 
alleen naar somatische klachten als 
pijn, benauwdheid, misselijkheid 
of cachexie.7 Artsen hebben die 
ruimte binnen het kader van de 
Euthanasiewet, maar het resultaat is 
wel een vorm van rechtsongelijk-
heid. Bovendien behoorde het toch 
ook tot de doelstellingen van de 
wet om voor patiënten die aan de 
zorgvuldigheidseisen voldoen de 
toegang tot de zelfgekozen dood 
mogelijk te maken. Daarom is 
tijdens de parlementaire behande-
ling door de ministers benadrukt 

dat een arts open moet staan voor 
een gesprek over euthanasie en de 
patiënt zo nodig naar een andere 
arts moet doorverwijzen.8 In te 
veel gevallen komt daar niets van 
terecht. Het is mooi dat de KNMG 
nog steeds artsen stimuleert om 
tijdig met hun patiënten over hun 
houding ten opzichte van een 
eventueel verzoek te communi-
ceren en hen tijdig te verwijzen 
naar een andere arts, als zij geen 
euthanasie willen uitvoeren of 
daarbij andere eisen stellen dan de 
wet. Maar het is te mager. Het zou 
de KNMG sieren zelf nog eens na 
te denken over meer structurele 
oplossingen van het probleem. Te 
denken valt aan een netwerk van 
regionale bemiddelaars die bereid 
zijn intensieve gesprekken te voe-
ren met elders afgewezen patiënten, 
hen informatie te geven over de 
mogelijkheid zelf te stoppen met 
eten en drinken en hen, afhankelijk 
van hun eigen bevindingen, even-
tueel door te verwijzen.

Met toestemming overgenomen uit 
het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 
aflevering 3, 2011

Noten
*  Omdat het haalbaarheidsrapport door 

de NVVE niet openbaar is gemaakt 

is, baseer ik mij in dit commentaar op 

wat daarover door de NVVE zelf of 

door anderen (NRC 28 januari 2011) 

naar buiten is gebracht. Ik heb wel 

geverifieerd dat dit in overeenstem-

ming is met het rapport.

**  Govert den Hartogh is emeritus 

hoogleraar ethiek aan de Universiteit 

van Amsterdam en was van 1998 

tot 2010 lid van de Regionale 

Toetsingscommissie Euthanasie Zuid-

Holland/Zeeland.

1  Persbericht KNMG van 19 januari 

2011; Evelien Tonkens & Govert den 

Hartogh in De Volkskrant, resp. 26 en 

27 januari 2011; Boudewijn Chabot 

& Bert Keizer in resp. de NRC en 

Trouw, 29 januari 2011.

2  KNMG, Concept standpunt over de 

rol van de arts bij het zelfgekozen 

levenseinde, Utrecht: KNMG 12 

november 2010.

3  Zie bijvoorbeeld Regionale toet-

singscommissies euthanasie, Jaarverslag 

2009, Den Haag: 2010, p. 9.

4  Vgl. G.K. Kimsma, C.C. Clark & E. 

van Leeuwen, ‘Euthanasie stelt unieke 

eisen’, Medisch Contact 2008, p. 1350-

1353.

5  J. Legemaate, De zorgverlening rond 

het levenseinde. Een literatuurstudie 

naar begripsomschrijvingen en zorg-

vuldigheidseisen, Utrecht: KNMG 

2005; Regionale toetsingscommis-

sies euthanasie, Jaarverslag 2005, Den 

Haag: 2006, p. 28.

6  SCEN staat voor Steun en 

Consultatie bij Euthanasie in 

Nederland.

7  Donald van Tol, Judith Rietjens & 

Agnes van der Heide, ‘Judgment of 

unbearable suffering and willing-

ness to grant a euthanasia request by 

Dutch general practitioners’, Health 

Policy 2010, p. 166-172.

8  Esther Pans, De normatieve grond-

slagen van het Nederlandse euthana-

sierecht (dissertatie VU), Nijmegen: 

Wolf Legal Publishers 2006, p. 133. In 

de komende tweede evaluatie van de 

Euthanasiewet zou aan deze doelstel-

ling meer aandacht besteed kunnen 

worden.



60
pro vita  humana

nr. 2 2011

kroniek

kroniek

Gespecialiseerde Hospice Voor 
psycHiatriscH patiënten

GGZ Centraal realiseert aparte 
stervensbegeleiding

Edwin Kreulen
Psychiatrisch patiënten in hun laatste 
levensfase kunnen binnenkort terecht 
in een speciaal toegerust hospice. 
Gewone hospices zijn voor psychia-
trisch patiënten vaak ongeschikt.
De aparte eenheid op het terrein 
van GGZ Centraal in Amersfoort is 
het eerste gespecialiseerde hospice 
in Nederland. Het wordt ingericht 
voor terminale patiënten, die nog 
wel gebruik kunnen maken van de 
faciliteiten van de instelling, zoals 
geestelijke verzorging, fysiotherapie 
en het stiltecentrum. Het hospice 
wordt ook opengesteld voor men-
sen van buiten GGZ Centraal.
Net als bij reguliere hospices zullen 
er vrijwilligers worden geworven 
die de betaaldemedewerkers onder-
steunen.
Het Innovatiefonds Zorgverzeke-
raars betaalt mee aan de organisatie 
van het hospice, laat projectleider 
Heidi de Kam van GGZ Nederland 
weten op de website van het vak-
blad Psy.
GGZ Centraal is al jaren bezig met 
aparte stervensbegeleiding voor 
mensen met complexe psychiatri-
sche problemen. Uit onderzoek van 
het Trimbos-instituut bleek vorig 
jaar dat de zorg voor deze groep 
nog een ondergeschoven kindje is: 
behandelaars zijn van goede wil 

maar missen de scholing, waardoor 
de wensen van patiënten in hun 
laatste levensfase vaak niet gehono-
reerd worden.
Collega-instelling GGZ Eindhoven 
en het steunpunt voor hospices 
VPTZ ondersteunen het initiatief. 
„Voor mensen die een groot deel 
van hun leven, of zelfs hun hele 
leven, in een GGZ-instelling heb-
ben gewoond, is de overstap naar 
een regulier hospice vaak te groot”, 
zegt VPTZ-directeur Hans Bart.
Het Amersfoortse hospice is daar-
naast ook bedoeld voor verslaafden 
en daklozen met psychiatrische 
problemen.
„Het gebeurt wel dat die al in een 
hospice worden opgevangen”, zegt 
Bart. „Maar het kan een behoor-
lijke belasting betekenen voor de 
andere gasten en de medewerkers, 
omdat ze extra aandacht vragen.”
Het aantal hospices – particulier 
of als onderdeel van bijvoorbeeld 
verpleeghuizen – is het afgelopen 
decennium sterk gegroeid: van 40 
stuks tien jaar terug tot 240 hos-
pices drie jaar geleden. „De groei 
lijkt er nu wel een beetje uit, dus 
hoe we dit initiatief in Amersfoort 
ook toejuichen, ik zou het niet 
overal in Nederland gaan organise-
ren. Voor je het weet krijg je leeg-
stand”, zegt Bart. 

Met toestemming overgenomen uit 
Trouw, 9 februari 2011, Katern 1

zon & scHild koploper met 
Hospice

AMERSFOORT - Locatie Zon 
& Schild van GGz Centraal 
krijgt als eerste psychiatrisch 
centrum van Nederland een af-
deling waar stervensbegeleiding 
plaatsvindt voor mensen met 
psychiatrische stoornissen in 
hun laatste levensfase. De zo-

genoemde palliatieve unit voor 
terminale zorg is de eerste stap 
richting een volwaardig hospice 
voor deze groep.

Aan weerszijden van de gang 
wordt druk gehamerd en gebeiteld. 
Muren zijn doorgebroken en kozij-
nen en complete wanden gestript. 
Van de kleine kantoorruimtes die 
er enkele jaren zaten, is weinig 
meer over. In Paviljoen Berkenrode, 
grenzend aan het hoofdgebouw, 
wordt een compleet nieuwe afde-
ling ingericht waar psychiatrisch 
patiënten en mensen met een 
psychiatrische achtergrond bege-
leid zullen worden in hun laatste 
levensfase. In mei moeten de grote 
drie kamers, elk bedoeld voor één 
patiënt, een pantry (voorraadkamer) 
en een familiekamer klaar zijn.

Jong fenomeen
Aandacht voor stervensbegeleiding 
in het algemeen is een nog betrek-
kelijk jong fenomeen, vertelt pro-
jectleider palliatieve terminale zorg 
Heidi de Kam van GGz Centraal. 
,,Het is vooral opgekomen in de 
jaren 80 van de vorige eeuw om 
kanker- en aidspatiënten te bege-
leiden. Daarna is het algemener 
geworden.’’ Inmiddels zijn hospi-
ces - instellingen waar terminaal 
zieke mensen in een huiselijke sfeer, 
voorzien van alle nodige zorg en in 
aanwezigheid van dierbaren kunnen 
sterven - gemeengoed geworden. 
Maar voor psychiatrisch zieke men-
sen bestaan die hospices echter nog 
niet. Omdat zij veelal niet in een 
regulier hospice terecht kunnen, 
rest hen niet anders dan op een 
normale afdeling met alle drukte, 
overlast en gedoe van dien, hun 
laatste dagen door te maken.
In Zon & Schild werd volgens Kam 
een jaar of tien geleden besloten 
concreet werk te maken van het 
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verbeteren van de palliatieve zorg 
aan patiënten. ,,Geconfronteerd 
met de vraag hoe om te gaan met 
stervensbegeleiding is in 2001 van-
uit verschillende disciplines een 
werkgroep palliatieve zorg opge-
richt. We ontwikkelden toen onder 
meer het Laatste Wensenboekje 
voor als iemand komt te overlijden, 
een checklist met richtlijnen voor 
de zorg - bijvoorbeeld het reani-
meerbeleid -, een uitleenmagazijn 
voor sfeerspullen om de kamers 
aan te kleden enzovoort. Omdat 
de reguliere hospices heel mooie 
kamers en voorzieningen hebben 
die aansluiten bij de patiënten, had-
den we al snel zoiets van ‘dat willen 
we hier ook’. Iemand in de laatste 
levensfase moet gewoon een eigen 
kamer krijgen en de familie moet 
hier kunnen overnachten. Op een 
gegeven moment is besloten er een 
echt stevig project van te maken en 
subsidie aan te vragen, zodat er een 
projectleider kon worden aange-
steld en het een eigen plek binnen 
de organisatie zou krijgen. ‘’

Koploper
Die projectleider is er inmiddels 
en de bouw van palliatieve unit is 
in mei klaar. Kam is er op gepaste 
wijze trots op dat Zon & Schild 
daarmee het eerste psychiatrisch 
centrum van Nederland is. ,,Hierin 
zijn we echt koploper’’, zegt ze. 
,,Waar het ons om gaat, is dat we 
voor onze patiënten een goede 
stervensbegeleiding zorgen. Mensen 
die hier heel lang wonen willen we 
niet ineens overplaatsen naar een 
totaal andere omgeving. Dat kun je 
hen niet aandoen. Maar we richten 
we ons ook op mensen met een 
psychiatrische achtergrond die thuis 
wonen en op dak- en thuislozen en 
verslaafden’’, aldus Kam. ,,Dus we 
zijn er ook voor alle mensen die 
niet in een regulier hospice terecht 

willen of terecht kunnen.”
Haar collega Claudia Barneveld, 
coördinator vrijwilligerswerk, 
knikt instemmend. ,,Wat een pro-
bleem kan zijn in een regulier 
hospice is dat psychiatrisch patiën-
ten gewend zijn om met mensen 
samen te wonen en andere patiën-
ten opzoeken. In zo’n hospice 
zijn andere patiënten daarvan niet 
altijd gediend. Bovendien hebben 
de medewerkers minder ervaring 
in het omgaan met psychiatrisch 
patiënten.” Het belang van het soci-
ale aspect is volgens haar trouwens 
niet te onderschatten.
,,Met een unit op Zon & Schild 
wordt ook de mogelijkheid gecre-
eerd voor medepatiënten om langs 
te komen. Medepatiënten zijn hier 
als familie. Ze zijn heel belangrijk, 
omdat patiënten buiten de instel-
ling vaak weinig sociale contacten 
hebben.’’ Overigens is de unit een 
tussenstap op weg naar een volledig 
hospice. ,,We zullen als de unit in 
gebruik is genomen onderzoeken 
of het reëel is een volgende stap te 
maken. Dan praat je overigens over 
2012, 2013”, aldus Kam. Op basis 
van de huidige gegevens verwacht 
ze dat tien patiënten per jaar vanuit 
de eigen instelling gebruik zullen 
maken van de unit.

Vrijwilligers
De afdeling moet in september 
opengaan. Voor die tijd moeten nog 
tal van dingen worden geregeld, 
zoals het werven van vrijwilligers.
Barneveld: ,,We denken een stuk 
of dertig vrijwilligers nodig te heb-
ben. Waaraan zij moeten voldoen? 
Het moeten mensen zijn met 
levenservaring. Mensen die hun 
eigen rouw en verlies een goede 
plek hebben gegeven en die andere 
mensen laten zoals ze zijn. Mensen 
die iemand warme aandacht kun-
nen geven.” Kam aanvullend: ,,Het 

gaat ook niet om ingewikkelde 
handelingen. Ze nemen in overleg 
met betaalde hulpverleners enkele 
lichte zorgtaken op zich, doen wat 
huishoudelijke werkzaamheden, en 
geven dezelfde soort van zorg als 
mantelzorgers.” 

Met toestemming overgenomen uit De 
stad Amersfoort, 16 februari 2011

‘we willen er zo GraaG toe 
doen’

De moderne mens klaagt te 
veel, is te ijdel en slaat door in 
zijn behoefte aan waardering. 
Psychiater Frank Koerselman: 
‘Het gebrek aan zelfrelative-
ring, dat is het kenmerk van 
deze tijd.’ 
Door Wilma de Rek

‘De vraag naar hulp is bodemloos, 
er is geen grens. Het leven brengt 
nu eenmaal met zich mee dat er 
tegenslag is, dat je soms verdrietig 
en wanhopig bent. Vroeger loste 
je dat op in de familie of de kerk, 
tegenwoordig is het allemaal gepro-
fessionaliseerd en zoekt men daar 
hulp voor. En een bijpassend etiket.’ 

Wat is de nieuwste mode onder 
therapieën? 
‘Wat nu geweldig in is, zijn al die 
dingen die opmeditatie berusten, 
mindfulness enzo. Iemand verzint 
een etiket, en dan wordt zoiets 
meteen een hausse. In dat opzicht 
is de psychotherapeutische indu-
strie geen haar beter dan de far-
maceutische industrie. Daar ver-
ander je iets in een molecuul en 
hop, je hebt een nieuw medicijn. 
Psychotherapeuten variëren wat op 
een oude techniek en hop, iedereen 
loopt er achteraan. Het zijn modes 
hè. Alles is altijd eb en vloed, din-
gen komen en gaan, mensen wil-
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len op een bepaald moment iets 
nieuws, en na een tijdje is het nieu-
we oud en wil je weer iets anders.’ 
Frank Koerselman (63) is hoogleraar 
psychiatrie en psychotherapie aan 
het Universitair Medisch Centrum 
Utrecht, en werkt daarnaast in het 
Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in 
Amsterdam als hoofd van de psy-
chiatrische afdeling. Afgelopen 
week werd bekend dat het aantal 
studenten dat een beroep doet op 
psychologen, de laatste jaren groter 
wordt. Het past binnen de bredere 
trend van een almaar toenemende 
vraag naar psychologische hulp. Die 
is groter dan ooit, en blijft volgens 
Koerselman nog wel even groeien. 
En er zullen telkens nieuwe tech-
nieken en methoden bijkomen, 
meent hij, al komen ze uiteindelijk 
allemaal op hetzelfde neer.
‘Als je wat ouder bent, heb je alles 
al twintig keer langs zien komen. In 
mindfulness zit heus wel een nut-
tige kern, namelijk dat je je ook op 
het hier en nu kunt concentreren.
Maar of je daar dan het boeddhis-
me bij moet halen en dat soort din-
gen, daar heb ik grote twijfels bij. 
Dan krijg ik wel erg een déjà vu 
van de jaren zeventig, toen iedereen 
op matjes zat te mediteren. ‘Die 
golfbewegingen zijn ook wel weer 
leuk. In de jaren zestig en zeventig 
was het een en al gepsychologiseer 
en naar de maatschappij kijken; 
vervolgens begon iedereen – ik ook 
hoor – zich bezig te houden met 
de hersenen, de hardcore. Nu zijn 
we twintig jaar verder en conclu-
deren we dat de focus op het brein 
niet oplevert wat we verwachtten.
‘Neem schizofrenie, waarover in de 
psychiatrie nu volop wordt gedis-
cussieerd. In de jaren tachtig zei 
mijn toenmalige opleider, professor 
Kuiper: schizofrenie bestaat niet, 
het is allemaal psychisch. Vervolgens 
kwamer een periode waarin we 

schizofrenie als een duidelijke 
hersenziekte beschouwden. En 
nu staan er opnieuw mensen op, 
zoals de psychiater Jim van Os uit 
Maastricht, die roepen dat schizo-
frenie niet bestaat, dat het een psy-
chosociaal fenomeen is.’ 

Hersenonderzoeker Dick 
Swaab heeft al meer dan 100 
duizend exemplaren verkocht 
van Wij zijn ons brein, waarin 
hij beargumenteert dat onge-
veer al het menselijk gedrag in 
de hersenen is vastgelegd. 
‘De kritiek op Dick Swaab is dat hij 
doorslaat, en die kritiek deel ik wel. 
Als Swaab zegt: alles zit in de herse-
nen, heeft hij op zich geen ongelijk, 
want zonder hersenen bestaan we 
niet. Maar kun je daar vervolgens 
ook alles mee vatten? Dat denk ik 
niet. Het kan heel nuttig zijn om in 
het brein te kijken, maar een uit-
spraak als ‘Alles zit in de hersenen’ 
is net zoiets als ‘Elk schilderij bestaat 
uit verf ’. Dan mis je de stemming 
die een schilderij oproept. En dan 
mis je dus de beleving. Verklaren en 
beleven gaan vaak niet goed samen. 
‘Een voorbeeld: vroeger werd in 
de katholieke kerk de mis in het 
Latijn opgedragen. Mensen hadden 
geen idee waarover de pastoor het 
had, maar er was wierook, er werd 
gezongen: dat alles veroorzaakte 
een bepaalde sfeer en stemming. 
Bij het Tweede Vaticaans Concilie 
is men gaan zeggen: de mis moet 
in de gewone taal, mensen moeten 
begrijpen wat er wordt gezegd. 
Dat zijn de mensen ook gaan doen; 
maar de beleving is verdwenen.’

Nederland is welvarender dan 
ooit; mensen hebben meer mo-
gelijkheden dan ooit; tegelijk 
hebben ze meer psychische 
hulp nodig dan ooit.Wat is er 
toch aan de hand?

‘Wat ik fascinerend vind, is dat we 
altijd in paradoxen leven: je wilt 
het een, en je krijgt het ander. De 
oplossing van vandaag is het pro-
bleem van morgen. In de jaren vijf-
tig hadden we een samenleving die 
duidelijk hiërarchisch was georga-
niseerd, waarin iedereen zijn plaats 
kende. Op een gegeven moment 
ging dat knellen, wilden we ons 
bevrijden en kreeg je het individu-
alisme. Nu gaan we ons afvragen 
of dat wel zo ideaal is geweest. 
Mensen hebben in zichzelf strijdige 
behoeftes, en de bevrediging van de 
ene behoefte gaat altijd ten koste 
van de bevrediging van de andere. 
Het leven is een kruisrak. Dus je…’

Een wat? 
‘U zeilt niet? Een kruisrak wil 
zeggen: je zeilt tegen de wind in. 
Het leven is zeilen tegen de wind 
in, want je komt altijd problemen 
tegen. Je gaat een tijdje schuin de 
ene kant op, tot je vastloopt, en dan 
gooi je het roer weer om naar de 
andere kant. 
‘De afgelopen decennia zijn men-
sen bezig geweest hun behoefte aan 
autonomie en vrijheid te bevredi-
gen, en dat is ten koste gegaan van 
het gevoel ergens bij te horen, van 
geborgenheid. En nu zie je dat bot-
sen. Er is nog altijd de sterke libe-
rale stroming die voor de indiviuele 
vrijheid gaat en voor zelfontplooi-
ing, waarbij je alles zelf moet kie-
zen; tegelijk zie je dat mensen daar 
doodmoe van worden. Het lukt ze 
domweg niet.’

Waarom kappen we er dan niet 
gewoon mee? 
‘Omdat autonomie nog wel de 
norm is. Wat eerst een behoefte 
was, is een eis geworden. Ik ben van 
de babyboomgeneratie, en ik weet 
nog erg goed hoe ik in de jaren 
zestig heel bewust meedeed aan 
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de opstand tegen de toenmalige, 
gevestigde, patriarchalemacht. Die 
machtmoest van tafel. De demogra-
fische opbouw speelde natuurlijk 
ook een rol, je ziet hetzelfde nu in 
Noord- Afrika gebeuren: als er een 
overshoot is aan 20-jarigen, gaat de 
gevestigde macht tegen de grond, 
waar die ook zit. 
‘Vervolgens gingen de babyboomers 
zelf hun kinderen opvoeden, en wel 
volgens hún normen. Ze gingen 
tegen die kinderen zeggen: ik ga 
niet voor jou beslissen wat je moet 
doen, dat moet je zelf weten. Dat 
móet je zelf uitmaken. Vervolgens 
krijg je iets heel grappigs: je denkt 
wel dat je autonoom bent, maar 
eigenlijk pas je je aan de autonomie 
norm van je omgeving aan. Dus je 
bent helemáál niet autonoom. En 
zo ontstaat er weer een schaamte-
cultuur, net als in de jaren vijftig, 
maar dan anders ingevuld; als je niet 
aan de autonomienorm voldoet, 
als het je niet lukt daaraan mee te 
doen, ben je een loser. En dan moet 
er hulp worden gezocht, en een 
behandeling bepaald, en een etiket 
geplakt: want met een etiket is jouw 
falen niet meer schandelijk, maar 
wordt het een erkend probleem. 
‘Zo’n norm is heel dwingend. Dat 
zie je ook terug in het immigra-
tiedebat. De enorme woede tegen 
een cultuur die nog wél patriar-
chaal en familiegericht is, komt 
voort uit het feit dat mensen zich 
bedreigd voelen in hun norm van 
nu. Marokkaanse meisjes kunnen 
nog zo vaak zeggen dat een hoofd-
doekje voor hen geen symbool van 
onderdrukking is, de critici weten 
het beter. De generatie van de auto-
nomie zit nu zelf in de positie van 
de patriarchen die ze ooit omver 
hebben gestoten. Dat is zo ironisch.’ 

Behalve behoefte aan autono-
mie is er in deze tijd ook een 

immense behoefte aan erken-
ning en waardering.Waar komt 
dat vandaan? 
‘De basisbehoeften van mensen en 
de vraag hoe die zich ontwikke-
len, zijn in de jaren zestig mooi in 
kaart gebracht door Erik Erikson. 
De meest basale behoefte van ieder 
mens is geborgenheid, veiligheid. 
Als dat is bevredigd, ontstaat er 
een nieuwe behoefte, namelijk aan 
autonomie. Je wilt je losmaken, 
nee kunnen zeggen, je territorium 
afbakenen. Vervolgens wil je in een 
verticale rangorde een plaats krijgen 
en komt de pikorde in beeld: willen 
winnen, aandacht krijgen, gezien 
worden. En ten slotte ontstaat de 
behoefte aan identiteit; dat je weet 
wie je bent en waar je staat. 
‘De veronderstelling is dat je in een 
normale ontwikkeling al die fases 
doorloopt, en uiteindelijk een even-
wichtige identiteit krijgt; je zit dan, 
zei Erikson, in een situatie van basic 
trust. Maar je ziet vaak dat ergens 
in de ontwikkeling een stoornis 
optreedt en er sprake is van basicmis-
trust. Als iemand dan op een extre-
me manier bezig is zijn autonomie 
te bewijzen, of voortdurend op 
erkenning uit is, dan heeft hij dat in 
een eerdere fase in zijn leven ken-
nelijk niet goed ontwikkeld. Maar 
als ik vanuit een basic trust mijn 
autonomie bevecht, kan ik ook wel 
een tegenslag verdragen. Dan zal het 
eens niet lukkken: so what.’

Je kunt als opvoeder je kinde-
ren dus maar het beste flink 
bevestigen. 
‘Nou, nee. Om de ontwikkeling 
goed te laten verlopen, moet er een 
evenwicht zijn in bevrediging én 
frustratie van behoeftes. Als er geen 
frustratie is, wordt er niet uitge-
daagd. Dan leer je niet met tegen-
wind om te gaan. Je kunt iemand 
verwaarlozen; maar je kunt iemand 

ook verwennen. En kinderen ver-
wennen, dat doen we tegenwoor-
dig allemaal. Daarmee kweken we 
dus de generatie die gaat voor de 
onmiddellijke behoeftebevrediging, 
de generatie die geen tegenslag ver-
draagt. Dit is allemaal psychiatrische 
kennis uit de oude doos hoor, maar 
daar is tegenwoordig nauwelijks 
nog aandacht voor.
‘De autonome mens van tegen-
woordig, dat is de mens die doet 
wat hij wil. Maar vroeger hanteerde 
men daarvoor het begrip ‘ik-sterk-
te’, dat is het vermogen om je in 
het leven te kunnen handhaven. 
Dat houdt juist in dat je behoeftes 
níet bevredigt, dat je keuzes kunt 
maken, dat je hiërarchie kunt aan-
brengen, dat je frustraties verdraagt. 
Autonoom ben je pas als je kunt 
afzien van directe behoeftebevre-
diging. Vroeger zei men: de dienst-
maakt een man van je. Waarom? 
Omdat je werd gefrustreerd. En 
dat maakte je sterker. Je had om 
diezelfde reden ook dingen als ont-
groeningen, maar omdat niemand 
begreep wat daar echt de bedoeling 
van was, is dat vaak ontspoord. Nee, 
ik ben nooit ontgroend, ik vond 
dat een sadomasochistisch ritueel.’

Uit wat voor gezin komt u? 
‘Uit een liberaal, a-religieus gezin. 
Ik had een broer, hij is overleden; 
ik heb nog een zus. Mijn vader 
was ingenieur, een echte, klassieke 
bèta. Een ambitieuzeman met veel 
zelfdiscipline, die hoge eisen stelde, 
aan zichzelf en ook aan zijn kinde-
ren. Complimenten bestonden niet 
bij ons thuis. ‘Als ik niks zeg is het 
goed, en anders hoor je het wel’, 
was mijn vaders opvatting. Ik heb 
een behoorlijk harde opvoeding 
gehad. Daar was ik toen niet geluk-
kig mee, maar achteraf ben ik er 
niet ontevreden over.’

kroniek
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Wanneer wist u dat u iets wilde 
bereiken? 
‘Ik ben altijd competitief geweest, ik 
wilde altijd winnen. Dat openbaarde 
zich al toen ik als kind van school 
naar huis fietste, dan moest ik snel-
ler dan anderen zijn. Nu zou ik dat 
nog met de auto willen doen, als de 
pakkans niet zo groot was. Gelukkig 
kan ik ook goed tegen verliezen.’ 

Is dat belangrijk? 
‘Het is niet te overschatten zo 
belangrijk. Waar het om gaat in het 
leven is: kun je tegenslag verdragen? 
Dat is wat we in de psychiatrie coping 
noemen: het vermogen om met 
tegenslag om te gaan. Kun je incas-
seren? Kun je alternatieven zoeken? 
Kun je relativeren? Dat is voor een 
deel aangeboren; maar je kunt het 
ook ontwikkelen of verbeteren. Door 
een goede opvoeding, of door psy-
chotherapie. Want welke techniek of 
methode je ook gebruikt, in wezen is 
psychotherapie niets anders dan het 
niveau van coping te verbeteren. 
‘Er is in Amerika een prachtig, 
langdurend onderzoek geweest 
onder leiding van de psychiater 
George Vaillant. Die heeft ergens 
voor de Tweede Wereldoorlog een 
groep jongens van een jongens-
school in kaart gebracht en ze de 
rest van hun leven gevolgd. Hij 
onderzocht ze onder meer op hun 
vermogen tot coping, en maakte 
een overzicht van rijpe en onrijpe 
vormen daarvan. Een rijpe vorm 
van coping is dat je tegenslag niet 
ontkent maar onschadelijk probeert 
te maken. Humor en relativering 
zijn rijpe vormen van coping. 
Onrijpe vormen van coping zijn 
negatieve dingen ontkennen, de 
werkelijkheid verdraaien.
‘Uit dat onderzoek komt naar voren 
dat de duivel altijd op dezelfde 
hoop schijt. Geluk hoopt zich op en 
ongeluk hoopt zich op. Mensen zijn 

én ongezond én arm én worden in 
de steek gelaten; en vice versa. Heel 
onrechtvaardig. En de enige echte 
voorspeller voor geluk of ongeluk, 
is het vermogen tot omgaan met 
tegenslag. Degene die het beste kan 
omgaan met tegenspoed, heeft de 
meeste kans op voorspoed.’ 

En het probleem is dat mensen 
dat tegenwoordig minder goed 
kunnen. 
‘Precies. Frustraties kunnen ver-
dragen, jezelf kunnen wegcijferen, 
solidair en trouw zijn: alles wat te 
maken heeft met het vermogen je 
behoeften te hiërarchiseren, dat zie 
je niet meer zo, mede omdat dat in 
de opvoeding geen rol meer speelt. 
Het gevolg is dat mensen sneller 
hulp vragen, sneller klagen en snel-
ler hun rechten claimen. 
‘In de jaren zestig introduceerde 
Christopher Lasch de culture of narcis-
sism. Een mooi begrip in relatie tot 
dat narcisme, is narcissistic entitlement: 
de idee ergens recht op te hebben 
op grond van je titel. De koningin 
heeft op grond van haar titel het 
recht door het rode stoplicht te 
rijden – heel oneerlijk en onjuist, 
maar zo is het wel. En aangezien 
tegenwoordig elk kind een koning 
of een koningin is, heeft elk kind 
het recht op alles. Ze ervaren niet 
meer de frustratie die er vroeger van 
nature was ingebakken – omdat je in 
armoede moest leven, of je spullen 
met twaalf broers en zussen moest 
delen, of omdat je ouders zo streng 
waren en het leven zo hard.’ 

Er wordt momenteel gedebat-
teerd over een kliniek voor 
levenseinde. U heeft zich in het 
verleden altijd tegen dat soort 
initiatieven verzet. 
‘Ik verzet me er nog tegen. Voor 
mij voelt het niet goed. En dat 
heeft te maken met waar we het 

net over hadden, met die normen 
en waarden. Ik ben geneigd het 
leven meer te zien in de context 
van plicht, dan van recht. Ik zie 
het leven als een opdracht. Je moet 
er wat van maken, for better and for 
worse – en in dat for worse zit het 
hem. Natuurlijk zijn er grenzen aan 
wat je for worse moet verdragen. 
Ik wens niemand een vreselijke 
doodsstrijd toe. Maar er is nu een-
maal tegenslag, en daar zul jemee 
moeten copen. Zoals je geen recht 
hebt op het leven, zo heb je ook 
geen recht op de dood. 
‘Je kunt je verwachtingen van het 
leven als je 50 bent, niet meene-
men naar als je 80 of 90 bent. Ik 
ben op een leeftijd – 63 – dat ik 
weet dat mijn actieradius zich over 
een tijdje gaat inperken, dat ik nog 
meer lichamelijke ongemakken 
krijg dan nu, dat mijn wereld steeds 
kleiner wordt. Straks is mijn wereld 
misschien een kamertje in het ver-
pleeghuis. Maar de wereld is zo 
groot als je kunt overzien, en het is 
dus allemaal heel relatief. 
‘Zo’n levenseinde kliniek, dat is 
dan voor mensen die ‘klaar zijn met 
leven’. Ik kan daar niet mee uit de 
voeten. Ik ben psychiater, ik geloof 
niet automatisch wat mensen zeg-
gen. Als je goed doorluistert, hoor 
je achter ‘Ik ben de kinderen tot 
last’ de zin ‘De kinderen vinden 
alles belangrijker dan mij.’ 

Is uw vak er leuker op 
geworden? 
‘Ja en nee. Ik ben medicijnen gaan 
studeren omdat ik dokter wilde 
worden, en dat voel ik me ook. 
Toen ik me ging specialiseren in 
psychiatrie, waren psychiaters niet 
echt dokters. Het was een praat- en 
hulpverleningsvak. Als ik in mijn 
vak een rol heb gespeeld, is het dat 
ik eraan heb bijgedragen dat het 
weer een doktersvak is geworden. 
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‘Maar vervolgens zijn we erg uit 
het oog verloren waar de psychia-
trie over gaat – over zieke gedach-
ten, gevoelens en verlangens. We 
kijken helemaal niet meer naar de 
inhoud daarvan, we turven sympto-
men en stoppen iemand vervolgens 
in een zorgprogramma. In die zin is 
het vak er helemaal niet leuker op 
geworden. Het is stukwerk, en dat 
is me een gruwel. Het gaat alleen 
nog maar over maten en getallen 
en de afrekening daarvan, allemaal 
pseudocriteria waarmee we dingen 
willen vastleggen. Dat is een massa-
le dwangneurose. De dokters verlie-
zen de aandacht voor het individu.’ 

Eind vorige maand wees 
Zweeds onderzoek uit dat bij 
hartpatiënten het aantal hartaan-
vallen daalt als ze psychothera-
pie krijgen. Opvallend nieuws? 
‘Toen ik studeerde had je die 
psychosomatische beweging in 
Nederland, met mensen als profes-
sor Groen en professor Bastiaans, 
die beweerden dat alles tussen de 
oren zat. De mensheid bestond uit 
a- en b-typen, een maagzweer was 
het gevolg van opgekropte emotie. 
Dat is gelukkig allemaal niet zo 
gebleken. Een maagzweer komt van 
een bacterie.
‘Maar tussen het psychische en het 
lichamelijke zit een intermediair 
in de vorm van stress. Stress is het 
gevoel ergens niet tegen opgewas-
sen te zijn. Stresshormonen bescha-
digen het lichaam, dat is inmiddels 
wel bewezen. En als het hart wordt 
beschadigd door stress, moet je het 
hart behandelen, maar je kunt soms 
eerder al zeggen: laten we proberen 
de stress te verminderen.’ 

De nieuwste vorm van stress 
schijnt niet te worden veroor-
zaakt door te hard werken, 
maar juist door te weinig. 

Mensen kunnen bore-out raken: 
ziek van verveling. 
‘Ook bij iemand die voor zijn 
gevoel wordt ondergewaardeerd, 
komt het allemaal aan op het ver-
mogen tot coping. Wie een baan 
onder zijn niveau moet accepteren, 
kan twee dingen doen. Hij kan zijn 
verlies nemen en dingen ernaast 
gaan doen die hem wel bevredigen; 
of hij kan blijven hangen in boos-
heid en tegen zichzelf klagen van 
‘Ze schatten me niet op de juiste 
waarde, ze zien niet hoe goed ik 
ben!’ Soms kan in zo’n geval de 
harde aanpak erg helpen. Dan zeg 
je: ‘Kijk eens wat je aan het doen 
bent? Je vindt jezelf zo goed dat je 
je miskend voelt; maar waar haal je 
dat vandaan, dat je zo goed bent? 
Wat heb je dan gepresteerd? Als je 
zo goed was geweest, dan had je 
wel gezeten waar je wilt zitten, niet 
dan?’ Zo’n confrontatie kan iemand 
uit zijn zelfbeklag halen. Maar dat 
kunnen veel mensen niet aan.’ 

Leven we in een zeikcultuur? 
‘We leven een rechtencultuur. De 
rechten van de mens, van het kind, 
van het dier. Ik zou er voor zijn 
om morgen het woord ‘recht’ door 
te strepen. Het gebrek aan zelfre-
lativering, dat is het kenmerk van 
deze tijd. Al dat twitteren en blog-
gen: alsof het er íets toe doet wat jij 
vindt.Who cares?’

Je doet er toch niemand kwaad 
mee? 
‘Jawel. Je neemt ruimte in. Je bent 
onbescheiden. Je maakt je te groot. 
Het is in de spiegel kijken en den-
ken: gut, wat ben ik toch belang-
rijk. Al die tijd die je aan twitteren 
besteedt, had je ook nuttiger kun-
nen besteden. 
‘We willen er zo ontzettend graag 
toe doen, daar kunnen we geen 
genoeg van krijgen. U kent toch 

wel die bekende grap: genoeg over-
mij gepraat, laten we het over jóu 
hebben.Wat vind jij van mij?’ 

U laat zich interviewen, ik zet 
mijn naam hierboven.Wij zijn 
ook ijdel.
‘Natuurlijk, ijdelheid is normaal, 
ambitie is ook normaal. Het gaat 
altijd om evenwicht. En het slaat 
nu door. De Romeinse keizers had-
den iemand op hun praalwagen 
staan die ‘memento mori’ in hun 
oor fluisterde. Niet dat het veel 
hielp,maar toch. Er moet iemand 
zijn die je voorhoudt: wie denk jij 
wel dat je bent? Dat wordt tegen-
woordig te weinig gezegd’

Tips & trucs voor een even-
wichtig leven
•	 Weet	wat	er	in	je	leven	echt	toe	

doet
•		Kies	haalbare	doelen	en	ga	daar	

dan voor
•		Ken	je	beperkingen	
•		Houd	de	balans	tussen	inzet	en	

opbrengst in de gaten
•		Durf	tegenslag	te	incasseren
•	 Wees	streng	in	de	leer	en	realis-

tisch in de praktijk

CV: Frank Koerselman is als hoogleraar 
psychiatrie en psychotherapie verbonden 
aan het Universitair Medisch Centrum 
Utrecht. Daarnaast is hij hoofd van de 
afdeling psychiatrie van het Sint Lucas 
Andreas Ziekenhuis in Amsterdam. 
Zijn wetenschappelijke interesse richt 
zich op moeilijk te behandelen depres-
sies en de toepassing van technieken 
om de hersenen rechtstreeks te stimu-
leren, zoals Transcraniële Magnetische 
Stimulatie. Koerselman is getrouwd (met 
Anne), heeft een zoon (Jeroen, arts-
epidemioloog) en dochter (Annechien, 
regisseur) en drie kleindochters.

Met toestemming overgenomen uit de 
Volkskrant, 26 februari 2011
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website Van de reGionale 
toetsinGscommissie is niet 

Goed bijGeHouden, Geanonimi-
seerde oordelen ontbreken 

sinds 2008

Vragen van het lid Wiegman-van 
Meppelen Scheppink (ChristenUnie) 
aan de minister van Volksgezondheid 
Welzijn en Sport over de website van 
de regionale toetsingscommissie euthana-
sie (ingezonden 24 januari 2011).
Antwoord van minister Schippers 
(Volksgezondheid, Welzijn en Sport) 
(ontvangen 15 februari 2011).

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van de 
website van de regionale toetsings-
commissie euthanasie?1

Antwoord 1
Ja.

Vraag 2, 3
Wat is er de oorzaak van dat deze 
website sinds 2008 niet goed wordt 
bijgehouden, daar de meest recente 
oordelen uit dat jaar dateren? Deelt 
u de mening dat het van groot 
belang is voor de transparantie en 
zorgvuldigheid van de uitvoering 
van de Wet toetsing levensbeëin-
diging op verzoek en hulp bij 
zelfdoding, dat de ganonimiseerde 
oordelen van de regionale toet-
singscommissie goed bijgehouden 
worden? Zo ja, hoe gaat u ervoor 
zorgen dat de website van de regio-
nale toetsingscommissie weer goed 
bijgehouden wordt?
Antwoord 2, 3
Ik acht het van belang dat de 
geanonimiseerde oordelen van de 
commissies op de website beschik-
baar zijn, omdat deze kunnen bij-
dragen aan de meldingsbereidheid 
van artsen en de transparantie en 
zorgvuldigheid van de uitvoering 
van de Wet toetsing levensbeëin-
diging op verzoek en hulp bij 

zelfdoding. Door het toegenomen 
aantal meldingen is de werkdruk 
bij het secretariaat van de regionale 
toetsingscommissies opgelopen. 
De prioriteit heeft om deze reden 
voornamelijk gelegen bij het zo 
spoedig mogelijk beoordelen van 
de meldingen. De formatieuitbrei-
ding van de secretariaten is reeds in 
gang gezet, waardoor extra capa-
citeit is ontstaan. Tevens wordt de 
website op dit moment vernieuwd, 
waardoor deze op een snellere 
manier gevuld kan worden met de 
geanonimiseerde oordelen van de 
commissies. Dit zal er gezamenlijk 
toe leiden dat de geanonimiseerde 
oordelen van de commissies vanaf 
het voorjaar van 2011 weer op de 
website zullen worden geplaatst.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–
2011, Aanhangsel van de Handelingen
1438

Noot
1  http://www.euthanasiecommissie.nl/

leVensbeëindiGinG Van pasGe-
boren baby’s niet Gemeld

Vragen van de leden Arib en Klijnsma 
(beiden PvdA) aan de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport over 
het bericht over euthanasie bij baby’s die 
niet gemeld wordt (ingezonden 7 febru-
ari 2011).
Antwoord van minister Schippers 
(Volksgezondheid, Welzijn en Sport) 
(ontvangen 10 februari 2011).

Vraag 1
Hebt u kennisgenomen van het 
bericht «Euthanasie bij baby’s niet 
gemeld»?1

Antwoord 1
Ja.
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Vraag 2
Klopt het bericht dat euthanasie 
bij baby’s nauwelijks gemeld wordt, 
omdat artsen verschillend oordelen 
over de vraag wanneer er sprake 
is van ondraaglijk en uitzichtloos 
lijden? Hoe beoordeelt u deze situ-
atie?
Antwoord 2
De Commissie Late 
Zwangerschapsafbreking en 
Levensbeëindiging bij Pasgeborenen 
geeft in haar jaarverslag aan dat er 
verschillende redenen zijn die aan 
het uitblijven van meldingen ten 
grondslag kunnen liggen, waaron-
der de invoering van de 20-weken-
echo op 1 januari 2007, onvol-
doende bekendheid bij de artsen 
met de criteria en de procedure, 
verschillen van inzicht binnen de 
beroepsgroep en wellicht ook de 
vrees om in een justitiële procedure 
te worden betrokken. De commis-
sie heeft verscheidene activiteiten 
ontplooid die er op gericht waren 
een gedachtewisseling binnen en 
met de beroepsgroep te bevorderen. 
Ik steun de commissie in haar con-
statering dat aan belangrijke aspec-
ten rondom de besluitvorming van 
actieve levensbeëindiging van zwaar 
gehandicapten pasgeborenen, waar-
onder het beter ontwikkelen van 
palliatieve sedatie, prioriteit moet 
worden gegeven en dat het op de 
weg van de artsen ligt om hier het 
voortouw in te nemen. Uiteindelijk 
blijft het aan de individuele arts 
om met zijn professionele beoor-
delingskader de ondraaglijkheid en 
uitzichtloosheid van het lijden van 
een pasgeborene te beoordelen.

Vraag 3
Klopt het bericht dat er maar 
slechts vijf meldingen van levens-
beëindiging bij baby’s zijn gemeld? 
Hoe verhoudt het aantal meldin-
gen zich tot de realiteit? Bent u 

van mening dat alle gevallen van 
levensbeëindiging gemeld dienen te 
worden? Zo ja, wat gaat u hieraan 
doen?
Antwoord 3
In 2009 en 2010 heeft de commis-
sie in totaal vier meldingen van late 
zwangerschapsafbreking ontvangen 
en één melding van levensbeëindi-
ging. De realiteit ten aanzien van 
late zwangerschapsafbreking laat 
zien dat de technische mogelijk-
heden van prenataal onderzoek 
enorm zijn toegenomen en dat 
ernstige afwijkingen bij de vrucht 
in een veel vroeger stadium worden 
geconstateerd. Als de ouders op een 
dergelijk moment besluiten tot het 
afbreken van de zwangerschap maar 
dit doen voor de 24-ste week dan 
wordt deze afbreking gemeld bij de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg 
(IGZ), niet bij de commissie. De 
commissie stelt ten aanzien van 
levensbeëindiging bij pasgeborenen 
dat artsen verschillend oordelen 
over de stervensfase van het kind 
en of het onvermijdelijk overlijden 
gezien moet worden als levensbe-
eindiging of een natuurlijke dood. 
Het is aan de artsen te komen tot 
consensus. Zie voor verdere beant-
woording vraag 2 en 4.

Vraag 4
Bent u het eens met de commis-
sie die stelt dat de nicu’s (neonatale 
intensive care units) het ontwik-
kelen van palliatieve sedatie bij 
kinderen en pasgeborenen hoge 
prioriteit moeten geven? Hoe gaat 
u dit stimuleren?
Antwoord 4
Zie antwoord op vraag 2.

Vraag 5
Vindt u dat er een uniforme richt-
lijn voor levensbeëindiging van 
pasgeborenen moet komen? Welke 
verantwoordelijkheid heeft u bij 

het tot stand brengen van deze 
richtlijn?
Ik steun de commissie in haar oor-
deel dat er meer overeenstemming 
onder artsen moet komen over 
belangrijke aspecten die van belang 
zijn bij de besluitvorming rondom 
actieve levensbeëindiging bij ernstig 
gehandicapte pasgeborenen. Die 
discussie moet de beroepsgroep 
voeren.

Vraag 6
Bent u bereid deze vragen voor het 
algemeen overleg van 10 februari 
2011 te beantwoorden?
Antwoord 6
Ja.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–
2011, Aanhangsel 1390

Noot
1  Trouw, «Euthanasie bij baby’s niet 

gemeld», 3 februari 2011.

knmG-concept standpunt 
oVer de rol Van de arts bij 

Het zelfGekozen leVenseinde?

Vragen van het lid Wiegman-van 
Meppelen Scheppink (ChristenUnie) 
aan de minister van Volksgezondheid 
Welzijn en Sport over het KNMG-
concept standpunt over de rol van de 
arts bij het zelfgekozen levenseinde 
(ingezonden 5 januari 2011).
Antwoord van minister Schippers 
(Volksgezondheid, Welzijn en Sport) 
(ontvangen 28 februari 2011) zie ook 
Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 
2010–2011, nr. 1294.

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het 
KNMG-concept standpunt over de 
rol van de arts bij het zelfgekozen 
levenseinde?1
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Antwoord 1
Ja.

Vraag 2
Wat is de status van dit KNMG-
concept standpunt?
Antwoord 2
De KNMG verwerkt de komende 
periode de uitkomsten van een 
ledenraadpleging in het definitieve 
standpunt, dat naar verwachting in 
het voorjaar verschijnt.

Vraag 3
Hoe beoordeelt u het KNMG-
concept standpunt in relatie tot 
tekst en intentie van de Wet toet-
sing levensbeëindiging op verzoek 
en hulp bij zelfdoding, namelijk dat 
de arts de overtuiging moet krijgen 
dat er sprake is van uitzichtloos en 
ondraaglijk lijden van de patiënt?
Antwoord 3
Ik zie het concept standpunt en de 
ledenraadpleging als een bezinning 
van de KNMG over de invulling 
van het uitzichtloos en ondraag-
lijk lijden en acht dit een nuttige 
discussie. Ik zal, gezien de concept-
status van het standpunt, hier niet 
inhoudelijk op ingaan.

Vraag 4
Bent u bereid in gesprek te gaan 
met de Koninklijke Nederlandsche 
Maatschappij ter bevordering der 
Geneeskunst (KNMG) over de uit-
spraak in het conceptstandpunt dat 
het «geen absolute voorwaarde» is 
«dat er een omschreven medische 
classificeerbare aandoening aanwe-
zig moet zijn om als arts te beoor-
delen of er sprake is van ondraaglijk 
lijden in de zin van de Wet toetsing 
levensbeëindiging op verzoek en 
hulp bij zelfdoding (pagina 17)» 
terwijl de Hoge Raad voor de Wet 
toetsing levensbeëindiging op ver-
zoek en hulp bij zelfdoding, bepaal-

de dat bij toetsing sprake moet zijn 
van medisch geclassificeerde licha-
melijke of psychische ziekten of 
aandoeningen?2 Deelt u de mening 
dat het KNMG-concept standpunt 
verwarring bij artsen veroorzaakt 
wanneer zij een verzoek tot hulp 
bij levensbeëindiging beoordelen? 
Zo ja, hoe gaat u dat voorkomen?
Antwoord 4
Zoals gezegd zie ik geen aanleiding 
een inhoudelijke beoordeling te 
geven van het concept-standpunt 
van het KNMG. Het huidige 
systeem biedt voldoende waarbor-
gen voor het naleven van de wet-
telijke toetsingscriteria. De KNMG 
geeft in haar conceptstandpunt een 
invulling aan een van de wettelijke 
zorgvuldigheidseisen zoals vastge-
legd in de Wet toetsing levensbe-
eindiging op verzoek en hulp bij 
zelfdoding (Wtl). De RTE’s beoor-
delen van elk gemeld geval of de 
arts heeft voldaan aan de wettelijke 
zorgvuldigheidseisen. Hiermee heb-
ben de RTE’s sinds 2002 nadere 
invulling gegeven aan het wette-
lijke kader en de KNMG verwijst 
hiernaar in het concept standpunt. 
De beroepsgroep geeft in haar 
concept standpunt uitdrukking aan 
een voortschrijdend inzicht over 
de invulling van de criteria uit de 
wet, de adviezen van de RTE’s en 
jurisprudentie. Wanneer de beroeps-
groep deze invulling in de prak-
tijk toepast toetsen de RTE’s aan 
de hand van de wet en bestaande 
jurisprudentie of de meldend arts 
conform de zorgvuldigheidseisen 
heeft gehandeld. Deze rolverdeling 
heeft tot op heden tot volle tevre-
denheid gewerkt.

Vraag 5
Deelt u de mening dat het 
KNMG-concept standpunt verwar-
ring bij artsen veroorzaakt wanneer 

zij een verzoek tot hulp bij levens-
beëindiging beoordelen? Zo ja, hoe 
gaat u dat voorkomen?
Antwoord 5
Ik ga ervan uit dat een definitief 
standpunt van de KNMG duide-
lijkheid zal geven met betrekking 
tot de wettelijke zorgvuldigheidsei-
sen, de jurisprudentie en de advie-
zen van de RTE’s. Ik waardeer dan 
ook de inzet van de KNMG.

Noot
1  http://knmg.artsennet.nl/Diensten/

knmgpublicaties/KNMGpublicatie/

Concept-standpunt-rol-van-de-arts-

bij-een-zelfgekozen-levenseinde.htm.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–
2011, Aanhangsel 1570

burGerinitiatief uit Vrije wil

Woensdag 18 mei van 10.00 tot 
16.30 uur hielden de commis-
sies voor Veiligheid en Justitie 
en Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport een rondetafelgesprek 
over het burgerinitiatief Uit 
Vrije Wil.

Het gesprek is een voorbereiding 
op de plenaire behandeling van het 
burgerinitiatief. Kamerleden spre-
ken onder meer met wetenschap-
pers en vertegenwoordigers van 
maatschappelijke organisaties.

Programma  
Rondetafelgesprek burgerinitiatief 
Uit Vrije Wil  
Volgens onderstaand schema:

Blok 1 van 10.00 tot 11.30 uur: 
medisch ethici
•	Prof.	dr.	E.	van	Leeuwen,	hoog-
leraar medische ethiek , Radboud 
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Universiteit 
•	Prof.	dr.	G.A.	den	Hartogh,	eme-
ritus hoogleraar ethiek, Universiteit 
van Amsterdam
•	Mevrouw	dr.	D.	Touwen,	docent	
en onderzoeker medische ethiek, 
Leids Universitair Medisch 
Centrum
•	Drs.	H.	Griffioen,	Prof.	dr.	G.A.	
Lindeboominstituut voor ethiek 
van de Gezondheidszorg
•	Dr.	T.A.	Boer,	universitair	docent	
ethiek, Protestantse Theologische 
Universiteit 
•	Prof.	dr.	M.	J.	Trappenburg,	bij-
zonder hoogleraar sociaal-politieke 
aspecten van de verzorgingstaat, 
Universiteit van Amsterdam

Blok 2 van 11:30 tot 12:30 uur: 
medische wetenschap
•	Prof.	mr.	dr.	A.J.M.		Buijsen,	
hoogleraar Gezondheidsrecht, 
Erasmus Universiteit Rotterdam
•	Prof.	dr.	R.J.	Girbes,	hoogle-
raar Intensive Care, VU Medisch 
Centrum

Blok 3 van 12:30 tot 13:00: rechts-
wetenschap

•	Mevrouw	mr.	J.A.	van	Boven,	
Juristenvereniging Pro Vita

13:00 tot 14:00 uur lunchpauze

Blok 4 van 14:00 tot 15:00 uur: 
organisaties
•	Prof.	dr.	A.C.	Nieuwenhuijzen	
Kruseman, Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot 
bevordering der Geneeskunst 
•	Mevrouw	dr.	P.	de	Jong,	
Nederlandse Vereniging voor een 
Vrijwillig Levenseinde
•	Mevrouw	drs.	I.	de	Vries,	
Humanistisch Verbond 
•	Dr.	R.	Seldenrijk,	Nederlandse	
Patiënten Vereniging
•	Drs.	P.J.	Lieverse,	Christian	
Medical Fellowship Nederland
•	De	heer	K.I.	van	Splunder,	
Protestants Christelijke 
Ouderenbond

Blok 5 van 15:00 tot 16:00 uur: 
publicisten
•	De	heer	H.	van	Dam
•	Dr.	B.	Chabot

Blok 6 van 16:00 tot 16:30 uur: 

ervaringsdeskundigen
•	Mevrouw	Dr.	E.	Borst-Eilers
•	Mevrouw	Drs.	A.	van	Bergen

Achtergrond
Het burgerinitiatief Uit vrije 
wil bood op 18 mei 2010 ruim 
116.000 handtekeningen aan de 
Tweede Kamer aan.Doelstelling van 
het burgerinitiatief is ‘Legalisatie 
van stervenshulp aan ouderen die 
hun leven voltooid achten. Dit op 
hun uitdrukkelijk verzoek en onder 
voorwaarden van zorgvuldigheid en 
toetsbaarheid.’
In september 2010 verklaarde de 
commissie voor de Verzoekschriften 
en Burgerinitiatieven het burgerini-
tiatief ontvankelijk: het voldeed aan 
de door de Tweede Kamer gestelde 
voorwaarden. Op 16 februari 2011 
was er een overleg met de commis-
sies voor Veiligheid en Justitie en 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Hierbij was ook de initiatiefgroep 
aanwezig. De Kamerleden bespra-
ken een proeve van wet die de 
initiatiefgroep onder de naam ‘Wet 
toetsing stervenshulp aan ouderen’ 
aan de commissies had aangeboden.
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sHould last remaininG known 
smallpox Virus be destroyed? 

by Jared Yee | Mar 18, 2011 | 

Three decades after the threat of 
smallpox was eliminated, interna-
tional disputes have resurfaced with 
greater intensity about whether 
to destroy the only known speci-
mens of the virus that causes one 
of humanity’s worst afflictions. 
Some public health authorities, 
infectious disease specialists and 
national security experts say that 
hundreds of vials of the pathogen 
held in two high-security govern-
ment labs in the US and Russia 
should be incinerated.But the US 
and Russian governments continue 
to postpone the day of reckoning. 
They say scientists need the living 
virus, to make a better vaccine and 
finish developing treatments in 
case the deadly microbe is released 
again -- by accident, by a bioter-
rorist or by recreating it from the 
computerised records of its DNA 
sequence.”We still have work to do 
to protect the public,” said Ali Khan 
of the Centers for Disease Control 
and Prevention in Atlanta, which 
guards one of the caches containing 
about 450 strains. However, Lim Li 
Ching, a researcher at Third World 
Network, a Malaysia-based interna-
tional research and advocacy group, 
says “We feel the world would be 
safer without having these stocks in 
existence. Why risk it escaping and 
resurging again?” Smallpox is cau-
sed by the variola virus. Its victims 
suffer high fevers, intense headaches 
and body pain, pus-filled ulcers, 
vomiting and bleeding. It is fatal 
in about one-third of cases. There 
is no approved cure. ~ Washington 
Post, Mar 9

minnesota’s internet suicide 
nurse found Guilty 

by Michael Cook | Mar 18, 2011 | 

A 48-year-old Minnesota nurse 
has been found guilty of incit-
ing two people to suicide over the 
internet. William Melchert-Dinkel 
used internet chat rooms to seek 
out people who were interested in 
committing suicide. Pretending that 
he was a female nurse who also 
wanted to end her life, he would 
try to egg them on. Police estimate 
that he chatted with at least 20 
people, made suicide pacts with 10 
of them. At least 5 of these ended 
their lives. He told police that he 
did it for the “thrill of the chase”.
He was only tried in relation to 
the deaths of Mark Drybrough, 32, 
of Coventry, England, who hanged 
himself in 2005, and Nadia Kajouji, 
18, of Brampton, Ontario, who 
jumped into a frozen river in 2008. 
Mr Melchert-Dinkel had declined 
a jury trial and was tried before a 
judge. Even his own lawyer admit-
ted that his actions had been “sick” 
and “abhorrent”, but the legal issue 
was whether they were crimes. His 
defence was that they should be 
regarded as free speech and that his 
on-line dialogues did not influence 
his victims. However, the judge 
rejected that. “Melchert-Dinkel was 
not merely expressing ideas about 
suicide The court finds that defend-
ant’s speech imminently incited the 
victims to commit suicide, and can 
be described as ‘lethal advocacy,’ 
which is analogous to the category 
of unprotected speech known as 
‘fighting words’ and ‘imminent 
incitement of lawlessness,’” Neuville 
wrote.Mr Melchert-Dinkel’s crimes 
came to light in 2008 after a tip-
off from an anti-suicide activist in 
Britain.  He will be sentenced on 
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May 4. His lawyer says that he will 
appeal. ~ AP, March 16 

is it etHical to use sHock 
treatments for disruptiVe 

indiViduals? 

by | Mar 16, 2011 

The Judge Rotenberg Center , a 
special needs school in Boston, has 
been the site of fierce controversy 
since its founding 40 years ago. It 
uses pain as a treatment for children 
and adults with severe autism or 
emotional problems. Residents at 
the school carry small backpacks 
with wires connecting the pack to 
electrodes on their skin. When a 
button on a controller is pressed, a 
charge delivers an electric shock to 
the resident’s skin. Teachers at the 
school regularly administer electric 
shocks to students, zapping them 
for up to two seconds on their 
arms, legs or stomach.
Critics say that no country should 
tolerate the use of pain on the most 
vulnerable members of society. 
However, supporters - including 
several parents - say this practice 
of “aversive therapy” has improved 
lives, and in some cases rescued 
their children from self-induced 
harm or even death. Founder 
Matthew Israel says, “Some of 
our students have been expelled 
from 20 or more programmes, 
and we take all of our students off 
the drugs they are on when they 
come here. Compare that with skin 
shocks that have no side effects and 
[do] no long-term damage.” 
“Most people aren’t aware of the 
severity of the problems some 
individuals have. We have a student 
who has pulled out 11 of his adult 
teeth by himself. A young woman 

hit her head so hard with her knee 
she detached her retinas. There’s 
a boy who pushed his hands way 
down his throat and ripped up parts 
of his oesophagus. Once you’ve 
seen that sort of self-abuse, why 
wouldn’t you want to try a treat-
ment, even though it’s controver-
sial?” he says.
However, the treatment has fierce 
opponents. When a centre in Israel 
considered “aversive treatment”, 
the lobby group Disability Rights 
International described it as torture 
. UN special rapporteur Manfred 
Nowak agreed. “It is inflicted in a 
situation where a victim is power-
less. And, I mean, a child being 
subjected to electric shocks, how 
much more powerless can you be?” 
he said.  
Carol Povey, of the National 
Autistic Society in the UK, con-
curs: “Those purporting to help 
people using electric shocks dem-
onstrate an appalling disregard for 
the individual’s human rights. It 
is essential to properly understand 
and manage challenging behaviour, 
rather than attempting to simply 
control or prevent it through force. 
The right support at the right time 
can make an enormous difference.” 
~ Guardian, Mar 12

“disHonest” Hype inflated 
stem cell Hope, say bioetHi-

cists 

by Michael Cook | Apr 16, 2011 

It’s difficult to think of bioethi-
cists who differ on more issues 
than Robert P. George, of 
Princeton (yes, there is a bioethi-
cist at Princeton who is not Peter 
Singer) and Arthur Caplan of the 
University of Pennsylvania. George, 

a former member of President 
Bush’s Council on Bioethics, is a 
leading conservative who opposes 
embryonic stem cell research and 
abortion. Caplan is the unofficial 
dean of progressive bioethics and 
perhaps the most quoted bioethi-
cist in the American media. But 
at a meeting organised by the 
Witherspoon Institute, a think 
tank at Princeton, they agreed 
on one thing: stem cell scientists 
told porkies about the promise of 
their research. Caplan complained: 
“Embryonic stem-cell research 
was completely overhyped, in 
terms of its promise. And people 
knew it at the time. I tried to say 
so myself at different times myself, 
even though I support embry-
onic stem-cell research. But this 
notion that people would be out 
of their wheelchairs within a year 
if we could just get embryonic 
stem-cell research funded was just 
ludicrous...”Here’s an assertion that 
you hear all the time: ‘Stem-cell 
research will help Alzheimer’s.’ But 
stem cell research has no possibility 
of helping Alzheimer’s. Alzheimer’s 
is a gunk-up-the-brain disease, 
where every cell is affected. You 
can’t fix it by any sort of stem cell 
research. Model it? Maybe. Cure 
it? Never.”Twisting the truth could 
backfire, George warned:”...that’s 
the kind of dishonesty that threat-
ens to alienate the public from 
science. Because even if the public 
buys it in the beginning, and the 
scientists win the political debate, 
when they can’t deliver on the 
promises they made, people’s faith 
in scientists--crucial for the funding 
of science--is placed in jeopardy.” 
The key point on which the two 
celebrity bioethicists agreed was 
that facts do not speak for them-
selves and that science is not ethics. 
Ethical norms have to govern sci-
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entific inquiry and medical practice. 
As Caplan put it, “You can pile up 
evidence to the size of the Jungfrau, 
but if you don’t have norms, evi-
dence does you no good. But some 
out there believe that the evidence 
speaks for itself.” The dialogue 
between the two men is fascinat-
ing reading. It is a great contribu-
tion to the bioethics debate by 
Public Discourse, the Witherspoon 
Institute’s online journal. ~ Public 
Discourse, April 13

uk commission calls for 
more widely aVailable precon-

ception Genetic testinG 

by Jared Yee | Apr 15, 2011 

The UK government’s advisory 
body on human genetics has rec-
ommended that preconception 
genetic testing for genetic diseases 
should be made more available in 
screening programs. The Human 
Genetics Commission (HGC) 
began the report in response to 
arequest from the UK National 
Screening Committee for guid-
ance on the legal, ethical and social 
implications of making precon-
ception genetic screening avail-
able across an entire population. 
This kind of testing screens people 
for genetic diseases that could be 
passed on to offspring and informs 
them of the risk.
The HGC believes that there are 
no social, ethical or legal obsta-
cles. Its only recommendations are 
concerned with the structure of 
potential future screening programs: 
people should be given adequate 
advice and time to ponder their 
decisions. “Preconception genetic 
testing identifies carriers of genetic 
mutations which can cause a range 

of genetic conditions, knowledge of 
which can inform the reproductive 
choices of individuals tested.” Those 
found to carry inherited condi-
tions such as cystic fibrosis could 
be offered IVF - in which they can 
discard “diseased embryos” - or the 
chance to adopt.Dr Helen Wallace, 
of GeneWatch UK, called the 
move “dangerous and misleading”. 
Josephine Quintavalle, of Comment 
On Reproductive Ethics, applauded 
the HGC’s “declared preference” 
for pre-conception testing over 
abortion, but said the report was 
“far too deferential to genetic 
determinism”. She said: “The public 
always reads these reports in terms 
of wonderful new cures and that is 
very worrying. Killing the carrier 
of a genetic disease does not eradi-
cate or cure the disease. It is simply 
a modern version of eugenics.” ~ 
Human Genetics Commission, Apr 
6; Daily Mail, Apr 7

Good intentions in tHe 
world’s orGan market 

by Michael Cook | Apr 30, 2011 

Investigative journalist Scott Carney 
has just published The Red Market, 
a book about the international 
trade in human body parts --trade 
in human body parts -- kidneys, 
skeletons, wombs, bones, even 
human hair. He makes a few inte-
resting comments in a promotional 
interview with Publishers Weekly: 
Publishers Weekly: Did any of your 
subjects--bone traders, blood traf-
fickers, and organ brokers--give 
you any trouble for exposing their 
rackets?Carney: The interesting 
thing about red markets is that eve-
ryone along the supply chain sees 
himself or herself in a positive light; 

they always talk about how they 
save lives, bring children into happy 
homes, or provide necessary mate-
rials for scientific study. My job was 
to see through the rhetoric and 
take a long hard look at what was 
really going on.Publishers Weekly: 
You propose exposing the supply 
chain. How do you see this being 
implemented? Carney: The worst 
offenses I’ve witnessed have only 
come about because the transacti-
ons happen behind closed doors. 
Every time someone sells, trans-
plants, or moves a piece of human 
tissue from one body to another, 
there should be a record. Right 
now only a handful of people are 
able to look at official records, and 
most of them don’t have any vested 
interest in rooting out problems 
in the system. If we put the power 
back into the hands of the public, 
then their outrage at kidnappings, 
grave robbing, blood farming, and 
organ trafficking should be enough 
to expose the worst perpetrators.

billboard promotes riGHt to 
die 

by Jared Yee | Apr 27, 2011 

The US activist group Final Exit 
Network (FEN) has erected bill-
boards all over the US to support 
the right to “Die With Dignity” - 
what they have labeled the “ultima-
te right of the 21st century.””The 
people that we provide support 
and information to want to live as 
much as the next person. They just 
cannot tolerate their irreversible 
disease,” said Frank Kavanaugh of 
FEN. “They know that life is not 
going to get any better for them. 
And they would like to be able to 
hasten the end of their life.” The 
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FEN maintains that it only provi-
des information, and does not help 
people kill themselves. “We don’t 
physically provide someone with 
the means. We don’t do it for them. 
They must be able to hasten the 
end of their lives all by themselves,” 
said Kavanaugh.Dr. Michael Grodin 
of Boston University says there are 
too many unknowns. “This is the 
problem they have. What did they 
do? We don’t know what they did 
because weare not observing. We 
don’t know if they helped themsel-
ves or actually killed them. So this 
is a concern,” he said. ~ The Boston 
Channel, Mar 22

fearful elderly people carry 
“anti-eutHanasia cards”, 

campaiGner says 

by Jared Yee | Apr 27, 2011 

Elderly people in the Netherlands 
are so afraid of being killed by 
doctors that they carry cards say-
ing they do not want euthanasia. 
Kevin Fitzpatrick, a researcher 
with the activist group Not Dead 
Yet, claimed that relaxing the law 
in Britain would pose a threat to 
old and disabled people as it would 
allow for “moral judgments” that 
their lives were not worth liv-
ing. He said it is “nonsensical” to 
say that we all have a right to die, 
when what is really being sought 

is the right to a premature death 
that not all people in society 
seek.A court victory in Britain last 
year forced the Director of Public 
Prosecutions to admit that indi-
viduals would not be prosecuted 
for assisting the suicide of termi-
nally ill loved ones in most cases. 
Supporters of the disabled and the 
elderly worry that this will make 
them feel pressured to end their 
lives. Mr Fitzpatrick wrote on BMJ.
com last week: “Disabled people, 
like others, and often with more 
reason, need to feel safe. Thus erod-
ing what may already be a shaky 
sense of safety in medical care poses 
a further threat to disabled people’s 
wellbeing, continuing care, and life 
itself.” ~  London Telegraph, Apr 21
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Nieuwsbrief juni 2011
2e kwartaal – 4e jaargang
      In deze Nieuwsbrief :
     - Hoorzitting burgerinitiatief Uit Vrije Wil, 18 mei jl.
     - ANBI-status
     - Algemene ledenvergadering

HOORZITTING burgerinitiatief Uit Vrije Wil
Op 18 mei 2011, van 10.00 tot 16.30 uur,  hielden de commissies voor Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport van de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over het burgerinitiatief Uit Vrije Wil. Het gesprek 
was een voorbereiding op de plenaire behandeling van het burgerinitiatief. Kamerleden spraken onder meer met 
wetenschappers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

Mw. mr J.J.A. van Boven sprak namens de JPV, waarvoor onze hartelijke dank. 

Argumenten van de JPV die ingebracht zijn tijdens de Hoorzitting van de Tweede Kamercommissie op 18 
mei 2011, door Jolanda van Boven

Relevante juridische bepalingen:
Relevant voor de behandeling van het wetsvoorstel ‘Toetsing stervenshulp aan ouderen’ zijn onder meer:
- Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Euthanasiewet) die een strafuitsluitingsgrond 
bevat voor de arts die –  met inachtneming van de wettelijk vastgelegde zorgvuldigheidseisen – levensbeëindiging 
op verzoek heeft toegepast of hulp bij zelfdoding verleende.

- EHRM 20 jan 2011 in de zaak Haas tegen Zwitserland: 
Art 8 EVRM: vrijheidsrecht om zelf te beslissen op welke wijze en op welk moment het leven beëindigd moet 
worden, mits iemand vrijelijk zijn wil kan bepalen. Maar het Hof maakt scherp onderscheid tussen vrijheidsrecht 
om zelf te beschikken over levensbeëindiging en het recht op zelfdoding met behulp van de overheid of een derde. 
Het Hof geeft een verdragsstaat een ruime beoordelingsmarge ten aanzien van het recht op leven (artikel 2) en 
vrijheidsrecht (artikel 8) 
Conclusie: EHRM constitueert géén afdwingbaar recht om het leven te beëindigen!

Vraag: Willen we een ‘voltooid leven’ wet?
In de ogen van de JPV is de grootste juridische hobbel de uitholling van de bestaande euthanasiepraktijk, 
(opgemerkt dat de JPV niet achter de huidige euthanasiepraktijk staat).
Het is erg aantrekkelijk voor een arts om een patiënt te verwijzen naar de stervenshulpverlener, indien deze om 
euthanasie vraagt. Immers, het is voor een arts altijd een loodzware beslissing om een verzoek van de patiënt om 
euthanasie in te willigen. Ditzelfde argument geldt voor de patiënt: zodra hij de idee heeft dat de arts ‘moeilijk 
doet of twijfelt’, of nog erger, indien hij merkt dat de arts van mening is dat er géén reden is voor euthanasie, kan 
de patiënt zijn heil bij de stervenshulpverlener gaan zoeken! Hiermee zal de huidige – met zorgvuldigheidseisen 
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omringde – euthanasiepraktijk worden uitgehold. Het lijden is daarbij geen onderwerp van toetsing om een leven te 
beëindigen en we zouden twee routes naar de zelfgekozen dood krijgen.

Andere problemen die uit het hiervoor genoemde ‘hoofdargument’ voortvloeien zijn:
De onduidelijkheid van de terminologie in het wetsvoorstel! Gaat het om ‘voltooid leven’, ‘klaar met leven’ of 1. 
‘lijden aan het leven’? En vervolgens: wat wordt met deze begrippen bedoeld? Als al niet duidelijk is waarover 
het in dit wetsvoorstel precies gaat, hoe kan er dan al wel een regeling worden opgesteld?
De leeftijdsgrens van 70 jaar is arbitrair. Hier geldt het ‘hellend-vlak-argument’ in de betekenis dat de ene stap 2. 
de volgende vergemakkelijkt. Voor men het weet is de leeftijdsgrens gedaald of verdwenen. 
Wat indien iemand terugkomt op zijn eerdere doodswens? Ontstaat er een druk van de omgeving in de zin: “je 3. 
had toch om je dood kunnen vragen, wat zeur je nou?”
Is de doodswens bij de oudere mens misschien vooral een wens van de familie: lijden familieleden vaak niet 4. 
meer onder de achteruitgang van hun dierbare, oude familielid? (machteloosheid, angst). Daardoor kan de 
oudere zich min of meer geroepen voelen om maar naar een stervenshulpverlener te gaan. De zorg die de 
oudere behoeft is immers zo ‘lastig’ voor de kinderen en andere familieleden?
Wat is de beleving van ons als samenleving van de ouderdom? Als we luid en duidelijk roepen dat 5. 
onafhankelijkheid het hoogste goed is, laten ouderen zich daar niet (onbewust) door beïnvloeden?
Is het niet zo dat lijden hoort bij het leven? Proberen wij als samenleving ziekte en lijden uit te bannen, zaken 6. 
die niet uit te bannen zijn?
De ‘invoelbaarheid van het lijden’ dat kan leiden tot de hulpverlening om te sterven is nu een wezenlijk 7. 
onderdeel van de arts/patiënt-relatie en heeft ook alles te maken met zingeving. Deze beoordeling wordt in het 
wetsvoorstel bij artsen weggehaald terwijl in de euthanasiewet dit juist bij uitstek een taak is van de arts.
In het wetsvoorstel wordt de rol van de arts cq. stervenshulpverlener gedegradeerd tot het uitschrijven van een 8. 
recept met nota bene een dodelijk middel voor een persoon die hij niet kent. Zoiets kan en mag de samenleving 
niet van artsen verlangen!
Weten we waarom mensen hun leven ‘zodanig voltooid achten’ dat het wel genoeg was? Moet hier niet eerst 9. 
veel fundamenteler onderzoek naar worden verricht?
Hoe gaan wij om met afhankelijkheid? Een wezenlijke vraag van Leo Fijen tijdens het JPV-congres 15 januari 10. 
2011: “Misschien moeten wij weer leren om de ander tot last te zijn; afhankelijkheid kan ook tot verbondenheid 
leiden. Gaat het mogelijk om een totaal andere manier van omgaan met ouderdom en kwetsbaarheid?”
Ik draag verantwoordelijkheid voor mijn eigen leven, maar doe dat altijd te midden van en ten overstaan van 11. 
anderen met wie ik ten diepste ben verbonden.
Misschien is er een enorme hulpvraag bij ouderen om te sterven. Hebben we er als samenleving  geld voor over 12. 
om daar aan tegemoet te komen? 
Wat betekenen begrippen als ‘menselijke waardigheid’, ‘barmhartigheid’ en ‘solidariteit’ in onze tijd in de 13. 
huidige context van onze samenleving, los van een levensbeschouwelijke context?
Wat betekent in de context van het wetsvoorstel het ‘zelfbeschikkingrecht’ of ‘autonomie’. Associëren we dat 14. 
nu niet vooral met: ‘ik moet voor mij zelf kunnen zorgen; als ik dat niet meer kan dan hoeft het voor mij niet 
meer!’ ‘Zelfredzaamheid’ is wel een heel smalle interpretatie van autonomie. Waarom is er en panische vrees 
voor controleverlies en afhankelijkheid? Dan komen we weer uit bij de fundamentele vraag van Leo Fijen 
hiervoor in punt 10.

JPV heeft de Kamerleden verzocht tot het maken van een ‘pas op de plaats’ voor wat betreft de voortgang met het 
nieuwe wetsvoorstel en ‘voortvarendheid’ voor betreft de discussie over de hier opgesomde argumenten tegen het 
wetsvoorstel. 
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DE JPV EEN ‘ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING’ (ANBI)

Enige maanden geleden is er een boekenonderzoek uitgevoerd door de belastinginspectie om vast te stellen of de 
JPV nog voldoet aan recente regelgeving inzake Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI- status).
De conclusie was dat in de praktijk de JPV het maatschappelijk belang dient, maar dat er formeel enige 
maatregelen moeten worden genomen om de status van ANBI te kunnen behouden. De belangrijkste wijziging 
betreft de statuten en de juridische organisatiestructuur van vereniging naar stichting. 
We hebben er in het verleden wel vaker over gesproken dat de JPV in de praktijk eigenlijk als een stichting 
functioneert. Immers,  niet het belang van de leden wordt behartigd, maar het algemene maatschappelijk belang 
“bescherming van het menselijk leven” wordt gediend. Ook het feit dat de JPV geen of/nauwelijks actieve 
betrokken leden kent, duidt meer op een stichting dan een vereniging van leden.
Een en ander wordt nu voorbereid, in de zin van het opstellen van nieuwe statuten voor een stichting, in plaatst van 
de huidige verenigingsstatuten. Dit komt aan de orde op algemene ledenvergadering van 22 september 2011. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING JPV

Hierbij wordt u allen uitgenodigd de algemene ledenvergadering van de JPV bij te wonen 
op donderdag 22 september 2011, te 19.45 uur, Houtlaan 7 te Woerden.

Agenda:
Opening1. 
Vaststellen agenda2. 
Mededelingen en ingekomen stukken3. 
Goedkeuren notulen van de ALV dd. 11 november 2010. 4. 
Financiële jaarverslagen 2010 en begroting 20115. 
Verslag kascontrolecommissie6. 
Benoeming leden kascontrolecommissie 20127. 
Mondeling verslag 2010 van de redactie Pro Vita Humana8. 
Beleids- en werkplan 2011-20129. 
Statutenwijziging 10. 
Concept Stichting Juristen Pro Vita11. 
Rondvraag12. 
Sluiting13. 

De concept- jaarverslagen over 2010, de begroting 2011 en het concept beleids- en werkplan 20011/2012 kunt u 
t.z.t. opvragen bij het redactiesecretariaat. Het heeft de voorkeur de stukken per e-mail op te vragen, zodat deze u 
ook per e-mail kunnen worden toegezonden.

Tot zover deze nieuwsbrief.

Met hartelijke groet namens het bestuur,

mr. Martine Klaasse-Carpentier


