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4  De definiëring van het probleem (1978-1982) 

Politieke partijen gaan zich in de periode 1978-1982 allengs meer interesseren voor 
het probleem van het levensbekortend handelen door artsen. Rond 1980 komen de 
meeste partijen met een standpuntbepaling. Alvorens aandacht te besteden aan 
deze standpunten worden in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk opnieuw de 
opvattingen van voor- en tegenstanders van liberalisering beschreven. Kenmerkend 
in deze periode is dat  religieuze argumenten nog minder pregnant dan voorheen 
naar voren worden gebracht. Tegenstanders van liberalisering benadrukken met 
name de twijfel aan de vrijwilligheid van het verzoek om levensbeëindiging en 
uiten bezwaren tegen het vellen van oordelen betreffende de kwaliteit van leven. 
Bij voorstanders schuift het argument van barmhartigheid wat naar de achtergrond 
en komt het argument van zelfbeschikking geprononceerder naar voren. In de 
derde paragraaf staat  de groeiende belangstelling voor het thema van de suïcide 
centraal. In de vierde paragraaf  handelt het om de praktijk van de euthanasie. Er 
wordt ingegaan op gegevens, verzameld door sociale wetenschappers en op 
ervaringen van artsen. Ook dit hoofdstuk wordt afgesloten met een rechtszaak: de 
zaak Wertheim. Het betreft de hulp bij zelfdoding door een activiste van de NVVE. 
Opnieuw formuleert de rechtbank eisen waaraan zorgvuldige hulpverlening moet 
voldoen. Aan het slot van de paragraaf wordt de impact beschreven die de 
vonnissen in de zaak Postma en de zaak Wertheim hebben op het 
vervolgingsbeleid. Maar alvorens de draad van het proces van rechtsverandering 
met betrekking tot euthanasie op te pakken, volgt eerst weer iets meer algemeens: 
de afronding van het abortiusvraagstuk, de voorbereiding van de 
Grondwetwijziging van 1981 en de werkzaamheden van de Commissie Rechten van 
de Patiënt. 

 
In de jaren 1978 tot 1982 begint het politieke spectrum in Nederland te veranderen. De 
progressieve eenheid is uit elkaar gevallen en de grote confessionele partijen vormen nu 
een federatie – het CDA. Na een moeizame formatie komt het eerste kabinet Van Agt tot 
stand, een CDA-VVD-kabinet. Dit kabinet rondt het abortusvraagstuk politiek af. De regering 
komt met een wetsvoorstel dat door de zich pragmatisch opstellende minister van Justitie 
De Ruiter gewijzigd wordt, zodanig dat de Tweede Kamer zich daarmee – zij het met de 
krapst mogelijke meerderheid -  kan verenigen. Vlak voor de verkiezingen in 1981 gaat ook 
de Eerste Kamer akkoord, eveneens in een voltallige vergadering en met de kleinst 
mogelijke meerderheid.1 
 
In de jaren zeventig is de versterking van de rechtspositie van de patiënt een van de 
politieke onderwerpen. Deze versterking krijgt op twee manieren gestalte. De eerste is 
artikel 11 van de nieuwe Grondwet: “Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te 
stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.” Blijkens de Memorie van 
Toelichting wordt hiermee het toestemmingsvereiste geregeld: het recht op 
onschendbaarheid van het eigen lichaam ten aanzien van een patiënt brengt mee dat 
medische handelingen ten aanzien van hem slechts mogen worden verricht met zijn 
(eventueel veronderstelde) toestemming of met de toestemming van personen die voor 
hem mogen beslissen. Een arts die een patiënt behandelt tegen diens wil kan daarom 
strafbaar zijn.2  

                                                      
1 Bosmans 1995: 118. 
2 Handelingen Tweede Kamer 1978-1979, Bijlagen 15 463, nr. 2. 
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De tweede manier waarop de positie van de patiënt versterking krijgt is middels de 
werkzaamheden van de Commissie Rechten van de Patiënt van de Centrale Raad voor de 
Volksgezondheid. Deze aan het eind van de jaren zeventig ingestelde commissie, met als 
voorzitter de gezondheidsjurist Leenen, brengt in de jaren 1980-1982 vijf deeladviezen uit. 
Met name in het deelrapport De juridische relatie tussen patiënt en arts, het recht van de 
patiënt op informatie en het toestemmingsvereiste3 wordt gepleit voor een wettelijke 
regeling van de rechtspositie van de patiënt. In dat rapport komen na algemene 
beschouwingen betreffende de juridische relatie tussen patiënt en (huis)arts, het recht van 
de patiënt op informatie en het toestemmingsvereiste aan de orde. Het uitgangspunt van de 
commissie is dat arts en patiënt met elkaar een overeenkomst aangaan waaraan bepaalde 
condities kunnen worden gesteld, een ‘medisch contract’.4 De overeenkomst wordt van de 
kant van de arts gezien als een inspanningsverbintenis. Aanvaard wordt dat slechts van 
wanprestatie kan worden gesproken indien de arts in de gegeven omstandigheden anders 
heeft gehandeld dan een redelijk bekwaam vakgenoot zou hebben gedaan. Van de kant van 
de patiënt kan de arts verwachten dat deze de voor de behandeling nodige gegevens 
verstrekt en zich houdt aan de afgesproken therapie. Als de patiënt niet bereid is de 
adviezen op te volgen, moet hij dat zeggen. Wanneer op dat punt geen overeenstemming 
wordt bereikt, kan de samenwerking waarschijnlijk beter worden beëindigd. De patiënt kan 
echter niet verplicht worden onder alle omstandigheden aan onderzoek en therapie mee te 
werken, dit zou in strijd zijn met het recht op zelfbeschikking. 
 
De wijze waarop de patiënt geïnformeerd wordt, bepaalt voor een belangrijk deel de 
verwezenlijking van andere patiëntenrechten. Zo kan hij zonder voldoende informatie geen 
toestemming geven voor bepaalde handelingen. De gedachte is dat het om een doorlopend 
proces van communicatie en overleg gaat tussen hulpverlener en patiënt. De informatie 
moet objectief zijn. Het niet voldoende verstrekken van informatie door de arts kan juridisch 
worden beschouwd als wanprestatie. De werkgroep meent verder dat de patiënt inzage 
moet kunnen hebben in zijn medische gegevens en kennis moet kunnen nemen van de 
informatie over hem die aan de specialist wordt gegeven.5 
 

4.1  ARGUMENTEN VAN VOOR- EN TEGENSTANDERS VAN LIBERALISERING 

ARGUMENTEN VAN TEGENSTANDERS 

Bij de tegenstanders van liberalisering van ‘euthanasie’ komen in deze periode de seculiere 
argumenten steeds meer op de voorgrond te staan, met name betreft dat de twijfel aan de 
vrijwilligheid van euthanasie en bezwaren tegen het vellen van oordelen over de kwaliteit 
van leven. Ook de argumenten van het respect voor het leven en van het hellend vlak 
blijven voor hen een rol spelen. De huidarts Van der Sluis is een van degenen die twijfels 
hebben ten aanzien van de vrijwilligheid. In het door hem in 1977 uitgebrachte boek Het 
recht om grootmoeder te doden6 beschrijft hij de geschiedenis van de euthanasiebeweging 

                                                      
3 Centrale Raad voor de Volksgezondheid 1980. 
4 Alhoewel de commissie de uitdrukking ‘medisch contract’ prefereert boven 
‘behandelingsovereenkomst’ wordt later bij de wijziging van het Burgerlijk Wetboek toch voor die 
tweede betiteling gekozen. 
5 Engbers 1997. 
6 In zijn woord vooraf meldt Van der Sluis dat hij nogal wat problemen heeft gehad bij het uitgeven 
van zijn boek. Hij verklaart deze problemen zelf doordat in deze studie iets anders staat dan het 
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vanaf 1870. Sedert die tijd is er in het buitenland, volgens Van der Sluis, zoiets als een 
‘euthanasiastische’ stroming in de publieke opinie.7 In Nederland is die, zo stelt hij, 
begonnen in 1969 met het boek van Van den Berg. 
 
Van der Sluis, die ‘euthanasie’ definieert als: “het doden van zieken, onvolwaardigen en 
ouden van dagen, op grond van hun ziekte, onvolwaardigheid, of ouderdom, en al dan niet 
met hun instemming”8,  concludeert dat de argumenten van voor- en tegenstanders in de 
afgelopen eeuw opvallend weinig veranderd zijn. Daaraan doet volgens hem “het 
emancipatorische tintje van het recht om te sterven” dat het afgelopen decennium aan het 
streven naar vrijgave van ‘euthanasie’ wordt toegevoegd, niet af. Als karakteristieken van de 
‘euthanasiasten’ ziet Van der Sluis dat zij vrees hebben voor een moeilijke en pijnlijke 
doodstrijd en angst voor aftakeling. Verder stelt hij dat zij lijden als zinloos zien en het 
ervaren als een onnoemelijk kostbare aangelegenheid voor de gemeenschap en de familie.  
 
Het motief van last voor anderen dat zo’n overheersende rol speelt in de gedachten van de 
meeste ‘euthanasiasten’, werpt, zo meent Van der Sluis, een schaduw op de vrijwilligheid 
van hun ‘euthanasie’. Deze twijfel aan het vrijwillige karakter van ‘euthanasie’ is het 
belangrijkste punt van kritiek van Van der Sluis. Hij twijfelt er ernstig aan of ‘euthanasiasten’ 
de voorwaarde van de vrijwilligheid handhaven. Hij wijst erop dat het zelden gebeurt dat de 
leden en bestuursleden van euthanasieverenigingen op hun vingers getikt worden door 
andere leden als ze ‘onvrijwillige euthanasie’ verdedigen. Het komt er eenvoudig op neer - 
en dit vindt Van der Sluis de belangrijkste conclusie van zijn studie - dat de 
euthanasiebeweging, hoewel ze in eerste aanleg streeft naar legalisering of sociale 
aanvaarding van de vrijwillige genadedood, wordt gedragen door een brede stroom van 
aanhangers die ook ‘onvrijwillige euthanasie’ goedkeuren.  
 
En er is meer, zo meent Van der Sluis. Zelfs wanneer de grote meerderheid van de 
‘euthanasiasten’ werkelijk alleen maar ‘vrijwillige euthanasie’ zou willen, dan nog is het de 
vraag wat er in de praktijk van die vrijwilligheid terecht zal komen. Ervaring aan het ziekbed 
heeft geleerd, zo stelt hij, dat de zieke die weet dat zijn einde nadert, maar zelden in staat 
is een zo ongelooflijk moeilijke en complexe beslissing te nemen. Van der Sluis meent dat er 
eenvoudig nauwelijks of geen vraag is naar ‘vrijwillige euthanasie’. In zijn optiek komt de 
vraag om levensbeëindiging bijna altijd van de familie of van andere omstanders. 
Legalisering van ‘euthanasie’ komt neer op een honorering van de werkelijke vraag naar de 
genadedood die van de omstanders komt, en die in wezen een vraag is naar ‘onvrijwillige 
euthanasie’, aldus Van der Sluis.9 
                                                                                                                                       
“gebruikelijke extreem genuanceerde gezever, blijk gevende van een bijna bovenmenselijke openheid 
en gevloeid uit de pen van een professor in een zacht of halfzacht vak” (Van der Sluis 1977: 7). 
7 De term ‘euthanasiasten’ is voor het eerst gebruikt door een redacteur van de Engelse periodiek 
Spectator in 1873 bij de bespreking van een werk, waarin ‘euthanasie’ met behulp van chloroform 
wordt verdedigd. In 1904 wordt de term in de Nederlandse literatuur door Pinkhof ingevoerd  
(Lindeboom 1979). Lindeboom verstaat onder ‘euthanasiasme’: “het streven euthanasie 
maatschappelijk te doen aanvaarden en tegen wettelijke sancties te doen vrijwaren, dat wil zeggen: te 
legaliseren” (Lindeboom 1979: zonder paginanummer [5]). Venijniger misschien is de term 
‘euthanasisme’ gebruikt door Gunning (Gunning 1978: 98). 
8 Van der Sluis 1977: 9. Tot 1973, constateert Van der Sluis, zijn in Nederland in medische bladen 
voornamelijk negatieve reacties op ‘euthanasie’. Dit verandert bij het standpunt van de Werkgroep 
Euthanasie van de KNMG. Van der Sluis meent dat de KNMG anders dan de British Medical Association, 
en zonder een officieel standpunt in te nemen, toch een zekere plaats heeft ingeruimd aan het 
‘euthanasiastische’ streven (Van der Sluis 1977: 66-67). 
9 Van der Sluis  1977: 69-73. In de tweede druk heeft Van der Sluis de conclusie uitgebreid en een 
appendix toegevoegd met bewijsstukken van zijn stelling dat ‘vrijwillige euthanasie’ en ‘onvrijwillige 
euthanasie’ door voorstanders niet uit elkaar worden gehouden. Hij vervolgt zijn conclusie nu met te 
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De moraaltheoloog Klijn voert twee bezwaren aan tegen ‘euthanasie’: het ene richt zich 
tegen de ideologie van zelfbeschikking, het andere tegen het vellen van oordelen over de 
kwaliteit van leven. In Klijns optiek zijn er twee mogelijkheden bij legalisering van 
‘euthanasie’. De ene is dat ‘euthanasie’ rechtmatig is zonder meer omdat de patiënt het wil, 
de andere dat de arts moet uitmaken of het verzoek van een patiënt rechtmatig is of niet. 
Zijn bezwaar tegen de laatste mogelijkheid is dat dit onvermijdelijk geschiedt op basis van 
kwaliteitsnormen voor een zinvol bestaan. In Klijns optiek zouden er dan discussie en 
overeenstemming moeten komen over de vraag wat als leefbaar of zinvol gezien wordt, iets 
dat hij afwijst.10 
 
Ten aanzien van het idee van zelfbeschikking meent Klijn dat men, wanneer men dit idee 
vooropstelt, zegt dat het verzoek om ‘euthanasie’ rechtmatig is omdat de patiënt het wil. 
Klijn merkt daarbij op dat het dan onlogisch is de beperking op te leggen van de 
stervensfase en de ongeneeslijke ziekte. Het verabsoluteren van de zelfbeschikking 
betekent, volgens Klijn,  
 

   dat het vroeg liberalisme wordt toegepast op leven en dood. Het christelijk 
respect voor de echte naastenliefde is echter meer dan ‘niet hinderen’ en ‘vrij 
laten’. Wanneer we mensen zo vrij laten, met: je mag gaan, wordt dit een vorm 
van discriminatie, waardoor we mensen eenzaam maken en in de kou laten 
staan.11 

 
Tegenstanders van levensbeëindiging op verzoek beroepen zich verder op het recht op 
leven en de bescherming daarvan. Lindeboom doet dit in een seculiere variant12 en de 
rooms-katholieke kerk in de variant van het leven als een gave Gods.13 De ‘heilige 
congregatie’ van deze kerk wijst er op dat niemand op enigerlei wijze kan toestaan dat een 
onschuldig menselijk wezen wordt gedood en dat het niemand geoorloofd is deze dodelijke 
handeling voor zichzelf of voor een ander, die aan zijn verantwoordelijkheid is toevertrouwd, 
te zoeken. “Geen gezag mag het hem wettelijk opleggen of toestaan want het gaat hier om 
een schending van de goddelijke wet, een aanslag op de waardigheid van de menselijke 
persoon, om een misdaad tegen het leven, een misdrijf tegen de mensheid”.14 
 

                                                                                                                                       
stellen dat het zelden voorkomt dat een zieke op een geloofwaardige wijze en medisch zwaarwegende 
gronden zelf om zijn dood vraagt. Zijn schatting is dit het geval is in drie of vier van de duizend 
sterfgevallen.  

Het is een aloud medisch gebruik deze mensen, als ze echt niet anders geholpen kunnen 
worden, te geven wat nodig is om het bewustzijn verregaand of geheel op te heffen, ook als 
ze daar niet om gevraagd hebben. De dood komt dan meestal snel, waarschijnlijk sneller dan 
anders. Daarvoor zijn geen wetten nodig, geen verenigingen en geen ijveraar voor ‘het recht 
om te sterven’ (I. van der Sluis, Het recht om grootmoeder te doden (Amsterdam 1979 2e 
druk) : 72). 

10 Katholieke Vereniging van Ziekeninrichtingen (KVZ) 1978: 4. Als christen wil Klijn nooit zeggen dat 
een leven zinloos is: “Want de diepste zin van menselijk leven, zolang het er is, reikt verder dan onze 
ervaring en dan datgene wat we kunnen zien” (KVZ 1978: 11). 
11 KVZ 1978: 8. 
12 Lindeboom 1979: 73. 
13 Heilige congregatie voor de geloofsleer 1980: 802. 
14 In de verklaring wordt ook nog ingegaan op de betekenis van het lijden. Men merkt daarbij op dat 
het niet verstandig is een heldhaftige manier van handelen als algemene norm voor te schrijven. 
Integendeel: men raadt voor de meeste zieken het gebruik van geneesmiddelen aan die in staat zijn 
pijn te lenigen of weg te nemen (Heilige congregatie voor de geloofsleer 1980: 805). 
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Een ander argument van tegenstanders – Van der Sluis wijst er ook op - is dat van het 
hellend vlak. Lindeboom brengt dit argument in relatie met het onderscheid tussen ‘actieve’ 
en ‘passieve euthanasie’. Hij heeft er bezwaar tegen dat voorstanders de twee wijzen van 
levensbekorting ethisch gesproken dezelfde waarden toekennen. In zijn optiek is de 
bedoeling van de morele gelijkschakeling om ‘actieve euthanasie’ meer aanvaardbaar te 
maken15: 
 

   Eerst werd de uitdrukking passieve euthanasie op ruime schaal ingevoerd en van 
toepassing verklaard op een van oudsher ethisch gebillijkte, terugtrekkende 
houding van de arts bij het naderen van de dood. Dan werd gepoogd het 
principiële, zedelijke onderscheid tussen passieve en actieve euthanasie, tussen 
laten sterven en doen sterven, te vertroebelen of uit te wissen. Vervolgens werd 
het begrip actieve indirecte euthanasie ingevoerd. En ten slotte wordt getracht de 
gevraagde euthanasie onder bepaalde beperkingen te trekken binnen de kring 
van het normaal medisch handelen - iets wat gelukkig nog vele geneeskundigen, 
die zich geroepen weten het leven te dienen, met beslistheid afwijzen.16 

ZELFBESCHIKKING ALS KERN VAN DE DEFINITIE VAN EUTHANASIE 

Voorstanders van euthanasie hanteren na 1978 als hun belangrijkste argument het recht op 
zelfbeschikking.17 Organisaties die ijveren voor euthanasie proberen aan dit recht vorm te 
geven door middel van het stimuleren van het gebruik van euthanasieverklaringen. Een tijd 
lang bestaan verschillende versies daarvan naast elkaar en discussieert men over de voor- 
en nadelen van de verschillende formuleringen.18 
 
De meest invloedrijke auteur met betrekking tot het pleidooi voor ‘vrijwillige euthanasie’ op 
basis van het zelfbeschikkingsrecht  is de gezondheidsrechtsgeleerde Leenen. Leenens 
bijdrage in het debat verschijnt voor het eerst in een boek over ‘euthanasie’ onder redactie 

                                                      
15 Lindeboom 1979: 29. Verder denkt hij dat de argumentatie waarmee het onderscheid wordt 
ontkend - iets bewust doen of iets bewust nalaten is in principe hetzelfde - zonder meer niet 
steekhoudend en ondeugdelijk is. Het kan “rustig, zonder veel woorden, terzijde worden geschoven”. 
Ook de theoloog Den Toom meent dat aan het onderscheid moet worden vastgehouden (Den Toom  
1981). 
16 Lindeboom 1979: 71. 
17 Meestal gekoppeld aan de eis dat er sprake moet zijn van een bepaalde mate van lijden. 
18 Van artsenkant uit is men huiverig voor dergelijke verklaringen. Het hoofdbestuur van de KNMG 
heeft de SVE laten weten niet enthousiast te zijn over de uitgave ervan (Van der Mijn 1977: 336-337). 
In 1978 veroorzaakt de Nationale Ziekenhuisraad enige commotie. Het College van Advies en Bijstand 
inzake levensbeschouwelijke aangelegenheden van deze raad stelt in een notitie dat de vraag of de 
Nationale Ziekenhuisraad het tot de taak van de ziekenhuizen moet rekenen levenstestamenten te 
aanvaarden - in de zin van in ontvangst nemen - ontkennend beantwoord moet worden. Volgens het 
adviescollege, en de Raad neemt dit over, zijn aan de levenstestamenten geen concrete rechtsgevolgen 
verbonden, kan het ziekenhuis de arts in dit opzicht geen verplichtingen opleggen en kunnen bij 
aanneming ongerechtvaardigde verwachtingen op inwilliging worden gewekt (Nationale Ziekenhuisraad 
1978).  
De jurist Schut bestrijdt deze stelling van de Nationale Ziekenhuisraad. In zijn optiek wordt de inhoud 
van de verklaring deel van het behandelingscontract voorzover ze niet in strijd is met de wet, openbare 
orde en goede zeden. Een dokter die zich er niet mee kan verenigen moet de behandeling overdragen 
aan een arts die dat wel doet. Ook de opvatting dat een dergelijke verklaring maar een beperkte tijd 
geldig is, is volgens Schut een slag in de lucht (Schut 1979: 349-354). 
In de reacties op het standpunt van de Ziekenhuisraad wordt duidelijk dat er  op dat moment 20.000 
levenstestamenten zijn uitgegeven door de NVVE (P. Muntendam, ‘Rapport NZR euthanasie: onduidelijk 
en verwarrend’, N.R.C.-Handelsblad 11 augustus 1978).  
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van Muntendam.19 Voor Leenen staat bij ‘euthanasie’ de waardigheid van de mens en zijn 
zelfbeschikkingsrecht op het spel. Zijn stelling is dat individuele grondrechten bescherming 
geven tegen derden  - overheid en andere personen. Het is niet de bedoeling van de 
individuele grondrechten, aldus Leenen, het beschikkingsrecht over zichzelf te beperken. 
Het recht op sterven is, volgens Leenen, het scheppen van een vrijheidskring voor de mens, 
waarin met hem niets wordt gedaan dat een goede dood belemmert, en waarin hij zelf 
bepaalt of hij tot levensbeëindiging zal overgaan, respectievelijk een ander zal vragen op 
hem ‘euthanasie’ toe te passen. “Eerbied voor het leven houdt de eerbiediging in van de 
vrije beschikking van de mens over zichzelf”.20 
 
Leenen definieert ‘euthanasie’ als: “een opzettelijk levensverkortend handelen (inclusief 
nalaten) door een ander dan de betrokkene op diens verzoek”.21 Leenen acht het niet juist 
om elementen als stervensfase of ondraaglijk lijden op te nemen in de definitie. In Leenens 
definitie is het onderscheid tussen een situatie waar vrijwillig om de dood wordt gevraagd 
en een situatie waar ongevraagd wordt gedood essentieel. Het laatste (‘onvrijwillige 
euthanasie’) merkt Leenen aan als moord of doodslag. Dit is, zo stelt hij expliciet, een 
ontoelaatbare handeling. Vanuit het oogpunt van het recht en het zelfbeschikkingsrecht van 
de mens dient men volgens Leenen geen afwijkingen te accepteren van het beginsel dat 
euthanasie nimmer kan worden toegepast zonder de instemming van een ander.  
 
Ten aanzien van het onderscheid tussen ‘actieve’ en ‘passieve euthanasie’ zijn volgens 
Leenen twee kwesties van belang: het verschil in doodsoorzaak en het verschil tussen 
handelen en nalaten. Het laatste is volgens Leenen wat betreft levensbekorting door artsen 
juridisch niet relevant.22 Wel belangrijk vindt hij dat het onderscheid de werkelijkheid 
versluiert en zelfs gevaarlijk kan werken, doordat men het bij ‘passieve euthanasie’ soms 
niet zo nauw neemt met de vrijwilligheid.23 Behalve euthanasie bespreekt Leenen ook wat 
hij noemt “de schijngestalten van euthanasie” - problemen die geen euthanasie zijn doch er 
op lijken. Hij noemt: het staken van een zinloze medische behandeling; indirecte 
euthanasie; beëindiging van de behandeling na hersendood; weigering van medische 
behandeling; en noodtoestand.24   
 
Leenen is ervoor dat euthanasie wordt toegelaten. Dat kan het beste worden verwezenlijkt 
door de wet zodanig te wijzigen dat ‘vrijwillige euthanasie’ niet meer onder de 

                                                      
19 Muntendam e.a. 1977. In het boek zijn naast het hoofdstuk van Leenen, bijdragen  opgenomen 
van de ethici Heering en Beemer, van de artsen Admiraal, Van Es, Leering,  Stolk en Van Zeben, van de 
socioloog Van Heek en van de docente psychologie voor verpleegkundigen Indewey Gerlings-Huurman.  
Een jaar later verschijnt van Leenen een handboek op het terrein van het gezondheidsrecht  Rechten 
van mensen in de gezondheidszorg. Een gezondheidsrechtelijke studie waarin hij zijn standpunt ten 
aanzien van euthanasie nogmaals uiteenzet. In zijn memoires schrijft Leenen dat het boek hem heel 
veel inspanning heeft gekost. Hij vond het buitengewoon moeilijk om zonder een voorbeeld een boek te 
schrijven dat op basis van het zelfbeschikkingsrecht in één kader de gezondheidsrechtelijke problemen 
vanaf het begin tot aan het einde van het leven zou uitwerken. Over dat zelfbeschikkingsrecht zegt hij 
verder dat het niet veel verschilt van het vrijheidsbegrip maar dat hij met het zelfbeschikkingsrecht 
meer de positieve kant en de eigen verantwoordelijkheid wilde benadrukken (Leenen 2000: 71).  
20 Leenen 1977: 77. 
21 Leenen 1977: 80. 
22 Gemotiveerd met de stelling: indien men nalaat te handelen, terwijl men dient te handelen, 
handelt men ook. 
23 Leenen 1977:  97-98. 
24 Onder dit laatste verstaat hij de situatie dat een arts moet kiezen voor het behandelen van een 
patiënt en het niet behandelen van een ander, bijvoorbeeld door tekort aan apparatuur (Leenen 1977: 
122-123). 
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delictomschrijving van artikel 293 van het Wetboek van Strafrecht valt.25 Het lijkt hem 
daarbij gewenst een aantal voorzieningen te treffen om verkeerde toepassing van ‘vrijwillige 
euthanasie’ te voorkomen. Daarbij denkt Leenen aan het beperken van straffeloosheid van 
‘vrijwillige euthanasie’ tot levensbekorting, toegepast door een arts. De keuze valt op artsen 
omdat zij diagnose en prognose kunnen vaststellen en omdat zij beschikken over de 
benodigde deskundigheid. Bovendien vormen zij een categorie die onderworpen is aan het 
medisch tuchtrecht waardoor toetsing van handelen mogelijk is. Dat het de behandelend 
arts moet zijn, ziet Leenen niet als een dwingende eis. Leenen stelt ook nog een aantal 
procedurele vereisten: er dient een schriftelijk verzoek te zijn en wanneer dat niet mogelijk 
is moet het verzoek gedaan worden in aanwezigheid van een ander als getuige; het is goed 
wanneer een arts een andere arts consulteert26; en de arts moet het euthanasieverzoek en 
de daarbij gevolgde gedragswijze nauwkeurig documenteren. Een consequentie van een 
dergelijke wetswijziging is, volgens Leenen dat de verklaring van overlijden aan deze nieuwe 
regeling moet worden aangepast.27  
 
Ook de directeur-geneesheer Buijs baseert zich op het zelfbeschikkingsrecht als hij stelt dat 
het eisen van levensbekorting een democratisch recht is. Als mensen met een ernstige 
ziekte of bij veel lijden, begeren te sterven is het, volgens hem, tirannie hen dat sterven te 
beletten. Hij stelt voor een aparte kamer van de rechtbank in te stellen, die zich uitsluitend 
bezighoudt met levensbekorting. De gemeenschap zou algemene regels moeten vaststellen, 
zo meent hij, waarna deze kamer in alle vrijheid zou kunnen beslissen. Anders dan andere 
auteurs meent Buijs dat ‘euthanasie’ niet door artsen moet worden uitgevoerd. Buijs stelt 
voor een aparte functie te creëren - een “sterfwaarder”.28 
 
In 1981 mengt de gereformeerde theoloog en medisch-ethicus Kuitert zich voor het eerst 
publiekelijk in de discussie met een boek waarin hij het recht op zelfbeschikking inzake 
euthanasie zowel ethisch als godsdienstig verdedigt. Euthanasie definieert hij nagenoeg 
identiek als Leenen: “een opzettelijk levensbekortend handelen (inclusief het opzettelijk 
nalaten van handelen) door een ander dan de betrokkene, op diens verzoek”.29  
 
In Kuiterts optiek moet er noch gesproken worden van ‘onvrijwillige euthanasie’, noch van 
‘ongevraagde’, noch van ‘passieve’, noch van ‘indirecte euthanasie’. Kuitert stelt zich de 
vraag of een arts de behandeling mag staken en hij onderscheidt twee situaties waarin dat 
inderdaad mag. De eerste is dat een arts niet verplicht is tot handelingen die hem uit het 
oogpunt van zijn kunst als zinloos voorkomen30 en de tweede is wanneer een patiënt 
daarom verzoekt. Kuitert noemt een handeling medisch zinloos wanneer er van die 
handeling geen resultaat is te verwachten dat het welzijn van de patiënt dient. In het idee 
van zinloos en zinvol medisch handelen ligt, in Kuiterts optiek, een idee over welzijn van de 

                                                      
25 De samenleving moet uitmaken wat zij wil... en niet de euthanasiediscussie ontlopen door de arts 

voor het probleem te zetten een strafbaar feit te moeten begaan en dan af te wachten, of de 
rechter zijn handelen al dan niet materieel in overeenstemming met het recht zal verklaren. Dit 
schept zowel voor artsen als patiënten een grote rechtsonzekerheid (Leenen 1977: 136). 

26 Leenen twijfelt eraan of het verstandig is de eis van consultatie in de wet vast te leggen. Hij voert 
daarvoor drie redenen aan. De eerste is dat de medische standaard in dergelijke gevallen consult 
vereist en het nalaten ervan tot een tuchtrechtelijk oordeel kan leiden. Een tweede reden is dat hij bang 
is dat het voorschrijven van consult in bepaalde gevallen bij artsen leidt tot de a contrario-redenering, 
dat in andere gevallen aan het inroepen van consult dus niet zo zwaar behoeft te worden getild. De 
derde reden is dat het begrip ‘consult’ niet eenvoudig te omschrijven is (Leenen 1977: 144). 
27 Leenen 1977: 144-145. 
28 Buijs 1979: 373-374.  
29 Kuitert 1981: 29. 
30 Kuitert 1981: 45. 
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patiënt besloten en dus een idee over kwaliteit van leven. Kuitert stelt dat wanneer er niet 
een dergelijke maatstaf is, men overgeleverd is aan de medische techniek, die dan zelf tot 
maatstaf wordt. Wat dit betreft zet Kuitert zich af tegen Leenen die meent dat een arts zijn 
handelen alleen mag baseren op medische overwegingen en niet op overwegingen die de 
kwaliteit van leven betreffen. Kuitert stelt, en daarin volgt hij Leenen wel, dat een staken 
van behandeling uit deze twee motieven niet aangeduid moet worden met de term 
‘euthanasie’.31 
 
Wat betreft de vraag of euthanasie moreel gerechtvaardigd is, stelt Kuitert: 
 

   Op verzoek van de betrokkene iemand in wat we een euthanasie-situatie32 
genoemd hebben, via opzettelijk levensbekortend handelen aan een door hem 
gewenste zachte of milde dood helpen... is moreel geoorloofd33 

 
Hij baseert zich daarbij op het recht op zelfbeschikking. In zijn optiek staat het woord ‘zelf’ 
in zelfbeschikking niet tegenover God maar tegenover anderen. Op de vraag of anderen dan 
wel mijzelf de vrijheid toekomt over mijn leven en dood te beschikken, is het antwoord 
volgens Kuitert duidelijk: “die vrijheid komt alleen mijzelf toe”. Op dat recht en op de 
handhaving daarvan is de samenleving gebouwd. Dat recht is onaantastbaar, zowel naar de 
kant van het recht op leven als naar de kant van het recht op sterven.34 In Kuiterts optiek 
verzet het geloof dat het leven een gave van God is, zich niet tegen het beschikken over 
onszelf maar tegen willekeurige, niet weloverwogen zelfbeschikking. Alleen lichtvaardig met 
het geschenk van het leven omgaan is een belediging van God. Het lijkt Kuitert toe dat, als 
iemand zeker is van het komende afbraakproces doordat hij in zijn eigen lichaam het 
ziekteproces voelt doorwerken op de manier die hem voorspeld is, dat het christelijk geloof 
géén element bevat dat hem de zelfdoding verbiedt.35  
 
Samenvattend kan gesteld worden dat de tegenstanders van ‘euthanasie’ hun argumenten 
nog minder dan voorheen gebaseerd zijn op religieuze overwegingen. De winst die de 
voorstanders boeken is dat zij in Leenen en Kuitert twee woordvoerders van formaat 
hebben gekregen. Leenen en Kuitert zullen ieder een rol van belang spelen. Leenen zal zijn 
werkkracht met name ten dienste stellen van de rechten van de patiënt, onder andere in de 
in de inleiding genoemde commissie die de regering voorstellen zal doen voor wetgeving op 
dit gebied. Als grondlegger van het gezondheidsrecht in Nederland heeft hij vele contacten  
met juristen en als hoogleraar sociale geneeskunde met artsen. Kuitert speelt op een heel 
andere wijze een belangrijke rol. Hij geeft met grote regelmaat colleges voor artsen (in 
opleiding) en spreekt bij vele gelegenheden met artsen over de ethische problemen die zij 
ondervinden in hun werk.36  Bij de voorstanders valt verder te constateren dat zij hun 
aandacht gaan verleggen naar praktische voorwaarden die aan levensbeëindiging moeten 
worden gesteld.  
 

                                                      
31 Kuitert 1981: 57. 
32 Het gaat hierbij om situaties van ondraaglijk lijden, van een langgerekte stervensfase, van 
uitputting door ouderdom en/of slijtage en dergelijke (Kuitert 1981: 30). 
33 Kuitert 1981: 59. Als voorwaarden  stelt hij naast het verzoek, dat alleen een arts de handeling 
mag verrichten en dat er een plicht tot registratie wordt ingesteld (Kuitert 1981: 66-67). 
34 Kuitert 1981: 69. 
35 Kuitert 1981: 85.  
36  Uit het – nog niet gepubliceerde - onderzoek van T. van der Ploeg naar de totstandkoming van 
regulering van het medisch handelen rondom het levenseinde op neonatologieafdelingen blijkt Kuiterts 
grote rol op dit terrein. 
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4.2  STANDPUNTEN  VAN POLITIEKE PARTIJEN 

In 1978 heeft de Tweede Kamer - zoals gezien in paragraaf 3.6 -  een motie aangenomen 
waarin gevraagd wordt om het instellen van een staatscommissie. Staatssecretaris Veder-
Smit zegt toe de motie te zullen uitvoeren.37 Haex, de voorzitter van de Gezondheidsraad, 
tekent protest aan tegen het passeren van de raad38 met als resultaat dat Veder-Smit de 
Gezondheidsraad op 9 oktober 1979 verzoekt om, zo mogelijk binnen een jaar, een nader 
advies te geven inzake ‘euthanasie’. De staatssecretaris vraagt om “bouwstenen... die het 
mogelijk maken de taakomschrijving van een in te stellen Staatscommissie Euthanasie 
concreet te formuleren”.39 
 
Uit een onderzoek van Hilhorst c.s. in 1977 blijkt dat politieke partijen tot dan nauwelijks 
aandacht besteden aan ‘euthanasie’. Hilhorst heeft de verkiezingsprogramma’s van dat jaar 
geanalyseerd en ter aanvulling heeft hij besturen van politieke partijen schriftelijk 
ondervraagd en interviews gehouden met een aantal kamerleden.40 Uit zijn overzicht blijkt 
dat slechts een klein deel van de politieke partijen een duidelijk standpunt heeft over 
‘actieve euthanasie’ (CDA, SGP, GPV en PSP).41 Drie van deze vier partijen wijzen ‘actieve 
euthanasie’ af (CDA, SGP, GPV). De PSP is op dat moment de enige partij die een wettelijke 
regeling wenst die ‘vrijwillige euthanasie’ mogelijk maakt.42 Over ‘passieve euthanasie’ 
hebben meer partijen een opvatting. Eén partij (PvdA) beschouwt het als acceptabel, drie 
partijen wijzen het niet zonder meer af (D’66, CDA en GPV43) en één ziet ‘passieve 
euthanasie’ als onacceptabel (SGP). De overige partijen (VVD, DS’70, PPR, CPN, BP) hebben 
op dat moment hun standpunt over ‘euthanasie’ nog niet bepaald.44 
 
Hilhorst c.s. hebben ook gekeken naar de argumenten van de verschillende partijen en 
komen daarbij tot een tweedeling. Sommige partijen beargumenteren hun standpunt met 
een beroep op het zelfbeschikkingsrecht en op persoonlijke verantwoordelijkheid (PvdA, 
D’66, DS’70, PPR en PSP). De christelijke partijen  (CDA, SGP en GPV) legitimeren hun 
standpunt door te wijzen op hun visie op het leven “als een gave Gods” en de 
beschermwaardigheid van het leven. 
 
Vanaf 1979 gaan politieke parijen – met name CDA, PPR, PvdA en VVD – ook zelf rapporten 
samenstellen over levensbeëindiging op verzoek. 45 De partijen die nu onder de noemer CDA 
                                                      
37 Handelingen Tweede Kamer 1978-1979: 1042. 
38 Rigter 1992: 292. 
39 Gezondheidsraad 1982: 1.  
40 De gegevens zijn vastgelegd in Hilhorst, De Jong en Smulders 1978. Een samenvatting is te vinden 
in H.W.A. Hilhorst, ‘Euthanasie in de Nederlandse politiek. Een standpuntenanalyse’, Intermediair 1979, 
nr. 44: 37-44. 
41 Er wordt alleen onderscheid gemaakt tussen ‘actieve’ en ‘passieve euthanasie’.  
42 Het CDA wijst ‘actieve euthanasie’ principieel af en SGP en GPV zijn tegen elke vorm van 
‘euthanasie’. Bij navraag van Hilhorst bij het partijbestuur van het GPV wordt duidelijk dat zij het staken 
van behandeling in sommige gevallen toelaatbaar vinden, maar in dit verband gebruikt het GPV liever 
niet de term ‘passieve euthanasie’. 
43 Dit wordt geconcludeerd op basis van bovengenoemde opmerking van het partijbestuur. 
44 Hilhorst merkt op dat de geïnterviewde kamerleden vaak duidelijker zijn in hun uitspraken dan de 
programma’s of de uitspraken van de partijbesturen. Een voorbeeld is het kamerlid van de PvdA (uit de 
tekst is af te leiden dat het hier waarschijnlijk gaat om het kamerlid Voogd). Deze parlementariër is van 
mening dat artikel 293 van het Wetboek van Strafrecht veranderd moet worden. 
45 Het gaat hierbij om een rapport van de wetenschappelijke bureaus van KVP, ARP en CHU 
gezamenlijk  (1979), van de PPR (1979), van de PvdA (1980) en van de VVD (circa 1981). In 1979 
vraagt de NVVE het Buro Lagendijk om een publieksenquête af te nemen. Uit dat onderzoek blijkt dat 
ruim de helft van de ondervraagden (56%) vindt dat er zowel actief als passief levensbekortend mag 
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een federatie vormen, stellen zich het meest terughoudend op. De commissie van het CDA 
beperkt de behandeling van het ‘euthanasievraagstuk’ tot de patiënten die zich in de 
stervensfase bevinden. Levensbekortend handelen in de zin van ‘indirecte’ en/of ‘passieve 
euthanasie’ kan een onderdeel zijn van een goede stervensbegeleiding en valt in de optiek 
van de samenstellers van het rapport niet onder artikel 293 van het Wetboek van Strafrecht. 
De auteurs stellen een aantal voorwaarden aan zorgvuldig handelen bij deze vormen van 
levensbekorting: overleg met een andere arts; zo mogelijk verplegend personeel betrekken 
bij het besluit; en nauwkeurige verslaglegging. ‘Directe actieve euthanasie’ behoort, volgens 
de auteurs, niet tot een goede stervensbegeleiding. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan 
het voorkomen dat het ondraaglijk lijden zo groot is, dat het slechts bestreden kan worden 
met maatregelen, die de dood van de patiënt in versneld tempo ten gevolge hebben. Het is 
dan niet uitgesloten dat toetsing van deze handelwijze in de rechtspraak zou kunnen leiden 
tot een niet-strafbaarheid, omdat voldaan is aan een van de rechtvaardigings- of 
strafuitsluitingsgronden, zo meent de commissie. De commissie is – omwille van de 
beschermwaardigheid van het menselijk leven - eenstemmig over het niet wijzigen van de 
bestaande wetgeving.46 
 
De werkgroepen van respectievelijk PPR47, PvdA48 en VVD49 leggen in de door hen 
gehanteerde definities van euthanasie de nadruk op het verzoek van de patiënt. 
Zelfbeschikking en de beschermwaardigheid van het leven zijn bij hen de dragende 
beginselen ten aanzien van levensbeëindiging. De VVD-werkgroep onderstreept daarnaast 
de verantwoordelijkheid voor de gemeenschap en het respect dat mensen moeten hebben 
voor elkaars diepste overtuigingen. Alledrie de werkgroepen denken dat op den duur 
wetswijziging zal moeten plaatsvinden. De werkgroepen van PPR en PvdA zijn er duidelijk 
over dat ze eerst willen wachten op het rapport van de nog in te stellen staatscommissie. 
 
De drie werkgroepen denken ook al vast na over de verschillende inhoudelijke en 
procedurele eisen die ze willen stellen aan straffeloze levensbeëindiging op verzoek. De 
PPR-werkgroep meent dat euthanasie alleen onder verantwoordelijkheid van een arts mag 
worden toegepast; dat er een schriftelijk verzoek moet zijn of anders een getuige van het 
verzoek; dat de arts nauwkeurig verslag moet doen en dat een arts die gewetensbezwaren 
heeft de patiënt moet doorverwijzen. De werkgroep van de PvdA onderschrijft de opvatting 
dat euthanasie dient te geschieden door een arts. Deze partij meent dat actieve 
levensbeëindiging alleen is toegestaan in de stervensfase. De patiënt moet onverbloemd en 
duidelijk de wil tot levensbeëindiging te verstaan hebben gegeven. De werkgroep van de 
VVD, die de vereisten formuleert vanuit het perspectief van de arts, stelt dat de arts moet 
nagaan of de patiënt in vrijheid een weloverwogen besluit genomen heeft. De werkgroep 
onderstreept de vereisten dat het een arts moet zijn die de verantwoordelijkheid voor de 
euthanasie draagt, dat er bewijs is voor het verzoek en dat de arts die geen euthanasie wil 
toepassen de patiënt naar een ander moet verwijzen. 50 

                                                                                                                                       
worden ingegrepen als het gaat om mensen die ongeneeslijk lijden. Instemming met ‘passieve’ maar 
niet met ‘actieve euthanasie’ betuigt 19%. Tot de tegenstanders van iedere vorm van ‘euthanasie’ moet 
23% van de bevolking gerekend worden (NVVE 1980 Meningen). 
46 Schroten e.a. 1979. 
47 PPR, themagroep Welzijn, werkgroep Gezondheidszorg, subgroep Euthanasie 1979. 
48 PvdA Werkgroep Euthanasie van het Centrum voor levensbeschouwing en politiek, uitgaande van 
de Partij van de Arbeid 1980. 
49 VVD Werkgroep Euthanasie 1981. 
50 Ook binnen D’66 wordt over het onderwerp gediscussieerd. Wessel-Tuinstra bekritiseert in een 
artikel in de krant de uitstelpolitiek van de regering. Zij wil dat er maatschappelijke controle komt op 
het medisch handelen en wijst op de ontwikkeling van de patiënten “naar mondigheid, naar nadruk op 
en erkenning van individuele verantwoordelijkheid”. Zij pleit voor wetgeving ten aanzien van 
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De activiteiten van politieke partijen krijgen voorlopig nog geen concrete vorm. In januari 
1980 laat minister De Ruiter in de Tweede Kamer weten dat er op korte termijn geen 
wettelijke regeling of richtlijn voor ‘euthanasie’ zal komen.51  
 

4.3  BELANGSTELLING VOOR SUÏCIDE 

Vanaf halverwege de jaren zeventig neemt de - wetenschappelijke - belangstelling voor 
zelfdoding in Nederland toe.52 Een teken daarvan is het verschijnen van boeken over dat 
onderwerp53 waarbij drie auteurs een hoofdrol spelen: de hoogleraar sociale psychiatrie 
Speijer, de psychiater Van Tol en de psycholoog Diekstra.54  
 
Het verband tussen euthanasie en hulp bij zelfdoding is niet voor alle genoemde auteurs 
vanzelfsprekend. Speijer stelde eerder dat het vraagstuk van de ‘euthanasie’ – “de vraag om 
hulp bij het sterven en alles wat dat impliceert (het medisch zorgen voor een zachte dood, 
ofwel het doden uit medelijden)…” - niet thuishoort in zijn boek over het 
zelfmoordvraagstuk.55 Van Tol en Diekstra daarentegen zijn van mening dat er grote 
overeenkomsten zijn tussen zelfdoding en euthanasie. Het aanduiden van alle vormen van 
zorgvuldig overwogen zelfdoding als vormen van ‘vrijwillige euthanasie’ is in Van Tols ogen 
consequenter dan “de huidige dubbele moraal” welke iemand die, na zorgvuldige afweging, 
zijn leven beëindigt, omdat het voor hem ondraaglijk en zinloos is geworden, bestempelt 
met ‘zelfmoordenaar’, terwijl diegene die opgeeft en sterft, al dan niet na de dokter verzocht 

                                                                                                                                       
patiëntenrechten. Zij maakt melding van een interne discussie over ‘euthanasie’ die neigt in de richting 
van het opnemen van een strafuitsluitingsgrond in artikel 293 van het Wetboek van Strafrecht. “Hulp bij 
euthanasie dient niet strafbaar te zijn indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: - de hulp wordt 
door een arts gegeven; - de euthanasie vindt plaats op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt;- de patiënt 
bevindt zich in de laatste fase van zijn leven” (E. Wessel-Tuinstra, ‘Debat over de goede dood en de 
wetgeving moet duren’,  NRC-Handelsblad 28 januari 1980). 
51 Wel kondigt hij aan dat hij tot haast zal aanzetten wat betreft de staatscommissie.  
52 Een van de redenen daarvoor is de toename van het aantal suïcides en de pogingen daartoe 
(Jasperse 1975: 325). Deze stijging wordt geconstateerd in het Jaarverslag Geneeskundige 
Hoofdinspectie Geestelijk Volksgezondheid 1975/76. Informatie over suïcide is onder andere verkregen 
door een nationaal zelfmoordonderzoek geïnitieerd door de staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid in 1970 en uitgevoerd onder leiding van de hoogleraren Kruijt en Speijer (vermeld in 
Medisch Contact 1970: 953). 
53 Een ander teken zijn symposia zoals dat van het Humanistisch Verbond op 18 en 19 december te 
Woudschoten. Sprekers zijn onder andere de actvisten voor ‘vrijwillige euthanasie’ Sybrandy, Ekelmans 
en Van Till (MGV: Maandblad Geestelijke Volksgezondheid 1981: 251-259). 
54 Publicaties van hen op dit terrein zijn: N. Speijer, Beschouwingen over het zelfmoordvraagstuk (’s-
Gravenhage 1966); N. Speijer, Het zelfmoordprobleem. Een samenhangend overzicht van de 
verschillende aspecten van de zelfmoord (Arnhem 1969); D. van Tol, ‘De stervende mens en 
euthanasie’ in Faber 1971; ‘Zelfmoord in de wereld van morgen’ en ‘ De zachte dood’ in Van der Wolk  
1975; D. van Tol, De dood als keuze. Psychologische beschouwingen over zelfmoord en euthanasie 
verhelderd met voorbeelden uit de letterkunde (Meppel 1977); R.F.W. Diekstra, Crisis en gedragskeuze. 
Een theoretische en empirische bijdrage tot het zelfmoordprobleem (Meppel 1973); R.F.W. Diekstra en 
A.C.J.M. van Ervan e.a., Denken over en aan zelfmoord. Een onderzoek naar voorkomen van en 
opvattingen over suïcidaal gedrag onder het publiek (Nijmegen 1977), R.F.W. Diekstra, Over suïcide. 
Zelfdestructie, zelfbehoud en hulpverlening (Alphen a.d. Rijn en Brussel 1981). Andere publicaties zijn 
onder andere speciale nummers over hulp bij zelfdoding van het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht in 
1981 en van Wijsgerig Perspectief in 1982. 
55 Speijer 1969: 93. Heerma van Voss is dezelfde mening toegedaan (Heerma van Voss 1981: 298). 
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te hebben om alle therapie te staken, aanspraak mag maken “op het zoveel meer begrip 
vindende etiket van de euthanasie” .56 
 
Ook binnen de organisaties die ijveren voor de mogelijkheid van euthanasie is er 
belangstelling voor zelfdoding.57 Zowel de NVVE als de SVE brengt in 1980 over dat thema 
een rapport uit waaraan de drie genoemde auteurs een bijdrage leveren. 

SVE 

De SVE spreekt in haar rapport  de mening uit dat er criteria moeten worden gezocht om de 
werkelijk gemeende vraag om euthanasie, respectievelijk om hulp voor zachte zelfdoding, te 
scheiden van de niet werkelijk gemeende vraag. De commissie is van mening dat de wens 
van iemand die, na informatie en afweging, vanuit een onverbeterbare en voor hem 
ondragelijke situatie vrijwillig hulp bij balanszelfdoding vraagt, respectvolle aandacht 
verdient. Alvorens het geven van stervenshulp in overweging wordt genomen dienen, zo 
meent de commissie, depressief makende lichamelijke ziekten worden behandeld en 
voorzover mogelijk worden uitgesloten. Het besluit tot stervenshulp mag als regel niet door 
één persoon alleen worden genomen. Verder stelt de SVE dat iemand, die nog zelfdoding 
kan uitvoeren, niet om stervenshulp door middel van euthanasie behoort te vragen, maar 
om hulp voor zachte zelfdoding.58 
 
Voorwaarden voor toelaatbare “tempoversnellende stervenshulp” zijn: er is sprake van een 
werkelijk gemeende vraag; de hulpvrager is geïnformeerd omtrent zijn situatie; het verzoek 
is weloverwogen gedaan; er is sprake van een blijvende ondraaglijke situatie voor de 
hulpvrager; deze vraagt vrijwillig en volhardend om stervenshulp; de hulp wordt gegeven 
door een arts; en er is voorafgaand aan de hulp consult en onderzoek geweest.59 

NVVE 

De NVVE heeft na de Commissie Wetgeving een werkgroep in het leven geroepen die het 
probleem van de zelfdoding bestudeert. Deze commissie, onder leiding van Speijer60, blijkt 

                                                      
56 D. van Tol 1977: 144. Van Tol  onderscheidt verschillende vormen van suïcides waarvan er in zijn 
optiek één – de zelfdoding als weloverwogen keuze - veel overeenkomsten vertoont met euthanasie. Hij 
meent dan ook dat bepaalde vormen van zelfdoding die met ‘zelfmoord’ worden aangeduid, in feite 
vormen van ‘vrijwillige euthanasie’ zijn (Van Tol 1977: 143-144). Later schrijft Van Tol een boek over de 
‘balanssuïcide’ . Hij definieert die als “synoniem van zelfeuthanasie”, als “het weloverwogen beëindigen 
van onaanvaardbaar of als zinloos ervaren leven door de autonome mens, de mens die qua 
geestesgesteldheid in alle opzichten in staat wordt geacht de eigen psychische en sociale situatie en de 
maatschappelijke gevolgen van de zelfdoding in aanvaardbare mate te overzien” (Van Tol 1985: 147). 
57 De Commissie Wetgeving van de NVVE – zie daarvoor paragraaf 3.6 – achtte hulp bij zelfdoding 
toelaatbaar maar meende buiten haar opdracht te gaan als ze dat onderwerp tegelijkertijd met 
euthanasie bestudeerde.  
58 SVE 1980: 60. 
59 SVE 1980: 60. 
60 Leden zijn: P.J.W. de Brauw (jurist), R.F.W. Diekstra (psycholoog), I.E. Klopper-Gerretsen (jurist), 
W.J. Schudel (psychiater), N. Speijer (psychiater) en H.M. Terborgh-Dupuis (ethicus). De opdracht van 
de commissie is 1. Het situeren van de zelfdoding en de poging tot zelfdoding ten opzichte van 
‘vrijwillige euthanasie’, met name in aansluiting op het rapport van de Adviescommissie Wetgeving 
betreffende Toelaatbare Euthanasie, en het inventariseren van het vraagstuk in het kader van deze 
context; 2. De beantwoording van de vraag onder welke omstandigheden en voorwaarden en in welke 
mate hulp bij zelfdoding naar geldend recht mag en naar toekomstig recht behoort, te kunnen worden 
verleend, in het bijzonder door een arts en/of middels door een arts voor te schrijven medicatie, dan 
wel door een ander of op  andere wijze; 3. De wenselijke en/of benodigde wettelijke en/of buiten 
wettelijke regelingen van de (hulp bij) zelfdoding. 



4 De definiëring van het probleem 1978-1982 
 

  101 
 
 
 
 
 
 
hoofdstuk4afa 

 

van mening te zijn dat het “tegenwoordig algemeen aanvaard streven naar een 
menswaardig sterven” ook voor de zelfdoding zou moeten gelden. Het plegen van suïcide 
op menswaardige wijze is in een aantal omstandigheden slechts met behulp van anderen 
mogelijk en dat betekent dat de strafsanctie van artikel 294 van het Wetboek van Strafrecht 
de humanisering van de suïcide tegenhoudt en in ieder geval beperkt. De commissie ziet het 
derhalve als haar taak te onderzoeken of, en in hoeverre, deze beperking moet worden 
opgeheven. Het standpunt van de commissie -  de mens mag in principe zelf het tijdstip 
bepalen waarop hij zijn leven wil beëindigen - impliceert dat hij zelf de verantwoordelijkheid 
voor zijn levenseinde op zich neemt en dat hij de levensbeëindigende handeling zo mogelijk 
zelf verricht. Voorzover hij hulp van anderen daarbij wenst, dient aan de uitvoering van die 
hulp voorwaarden gesteld te worden.61 
 
De commissie beschrijft de verschillen en overeenkomsten tussen euthanasie en hulp bij 
suïcide. Bij euthanasie is cruciaal, zo meent de commissie, dat de patiënt min of meer aan 
het einde van zijn leven is gekomen. Het gaat dan om een verhaasting of versnelling van 
een dood, die binnen afzienbare tijd te verwachten is. Bij suïcide is in het algemeen geen 
sprake van een terminaal stadium van een ziekte. Maar de overeenkomst met euthanasie is 
dat ook in deze situatie sprake is van een hulpverlener, van een ander. Bij euthanasie is die 
hulpverlener vanzelfsprekend voorhanden - de behandelend arts - bij hulp bij zelfdoding is 
dit minder vanzelfsprekend het geval. Een tweede verschil tussen euthanasie en hulp bij 
zelfdoding berust in de activiteit van de hulpvrager. Een mogelijke overeenkomst is te 
vinden in de aard van het lijden. Bij euthanasie denkt men meestal aan ondraaglijk 
somatisch lijden maar ook ondraaglijk geestelijk lijden - de angst voor aftakeling, 
ontluistering en pijn - speelt daar een rol als motief. Bij zelfdoding zal in veel gevallen van 
een ondraaglijk geestelijk lijden sprake zijn.62 
 
De commissie stelt de volgende voorwaarden aan hulp bij zelfdoding: er is sprake van een 
vrijwillig wilsbesluit; de persoon in kwestie is wilsbekwaam; er is sprake van ondraaglijk en 
duurzaam lijden, met daarbij geen redelijk uitzicht op herstel; de persoon in kwestie 
verlangt duurzaam naar de dood; er wordt hulp gegeven aan nabestaanden. Wat betreft de 
beoordelingsprocedure merkt de werkgroep op dat het van belang is dat er overleg en 
consultatie met anderen is; dat de benaderde hulpverlener duidelijk is over zijn houding ten 
opzichte van de gevraagde hulp; dat de hulpverlener geen stappen onderneemt die de 
rechten van de hulpvrager schenden; dat de hulpverlener op een zodanig zorgvuldige wijze 
te werk gaat dat er toetsing van zijn handelwijze door juridische of beroepskundige 
instanties achteraf goed mogelijk is; dat er gezorgd wordt voor een geschikt euthanaticum, 
dat bij voorkeur via de mond kan worden ingenomen; en dat ervoor gezorgd wordt dat het 
euthanaticum gebruikt wordt voor het doel waarvoor het verstrekt is.63 
 
De commissie is van mening dat er een zodanige wettelijke regeling dient te komen dat de 
hulpverlener, die aan de door de commissie eerder geschetste voorwaarden voor 
hulpverlening voldoet, niet door anderen kan worden aangesproken op zijn daad. Toetsing 
achteraf, zowel juridisch als op professionele gronden, moet mogelijk zijn. Het lijkt de 
                                                      
61 NVVE 1980 Suïcide: 5-9. 
62 NVVE 1980 Suïcide: 11-15. 
63 NVVE 1980 Suïcide: 15-21. Speijer en Diekstra verwoorden in grote lijnen dezelfde vereisten. Zij 
voegen eraan toe dat anderen door de gevolgen van de uit te voeren zelfdoding niet nodeloos worden 
gedupeerd (Speijer en Diekstra 1980: 123). Zij wijzen erop dat zij niet stellen dat de hulpverlener een 
medicus moet zijn. Volgens hen is het zowel principieel als praktisch moeilijk verdedigbaar dat alleen 
een medicus hulp bij zelfdoding zou mogen verstrekken. Wel is het zo dat, in het geval van een niet-
medische hulpverlener consult aangevraagd moet worden bij een medicus en dat een medicus de 
gevraagde middelen moet verstrekken (Speijer en Diekstra 1980: 125-126). 
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commissie aangewezen op korte termijn te denken aan de installatie van een landelijk team 
tot wie personen die overwegen hun leven te beëindigen, zich rechtstreeks of via een 
hulpverlener kunnen wenden. Dit team64 heeft als taak het verzoek te beoordelen en indien 
het positief beslist, de hulp te verlenen. Op basis van de ervaringen van het team kan dan 
na verloop van tijd worden nagegaan in hoeverre het installeren van meerdere teams, 
bijvoorbeeld regionaal, gewenst en mogelijk is.65 
 
De commissie pleit niet voor volledige afschaffing van de hulp bij zelfdoding in artikel 294 
van het Wetboek van Strafrecht maar tot wijziging ervan. Zij voert daarvoor drie 
argumenten aan: er gaat van het artikel een zekere preventieve werking uit wat betreft het 
hulp bieden bij overhaaste, ondoordachte zelfdodingen - een werking die de commissie wil 
handhaven; het is een gemeenschapsbelang om onnodige schending van gevoelens te 
voorkomen; het opheffen van de strafbepaling kan - zelfs al zouden de beweegredenen 
daarvoor duidelijk zijn bij het publiek - de indruk wekken van veel grotere vrijheid dan de 
commissie zou willen. De commissie beveelt  dan ook aan artikel 294 in zijn huidige vorm te 
handhaven - met dien verstande dat de commissie wel ervoor pleit daarin het woord 
‘zelfmoord’ door het woord ‘zelfdoding’ te vervangen en daaraan een bepaling toe te voegen 
- hetzij als tweede lid, hetzij in de vorm van een afzonderlijk artikel - die onder bepaalde 
voorwaarden straffeloosheid waarborgt.66 
 
Terwijl de NVVE-commissie aan het werk is, steekt binnen de organisatie de discussie op of 
de vereniging een handleiding moet publiceren waarin ‘doe-het-zelfmethoden’ voor suïcide 
worden uiteengezet. De aanleiding daartoe is dat de Schotse euthanasievereniging een 
dergelijke uitgave voorbereidt. Het bestuur van de vereniging is niet bereid daartoe over te 
gaan, onder andere omdat men vindt dat de informatie in het boekje niet deugdelijk is.67 

NVVE-leden die wel wat voor een dergelijke publicatie voelen, zijn teleurgesteld door het 
rapport van de commissie Speijer.68 
 
Het verschil tussen euthanasie en hulp bij zelfdoding dat de NVVE maakt, is dus anders dan 
dat van de SVE. Waar de laatste het eigenlijk heeft over twee verschillende wijzen van 
uitvoering van de levensbeëindiging, meent de eerste dat het bij euthanasie om een heel 
andere groep patiënten gaat dan bij hulp bij zelfdoding. De vraag waar de NVVE voor komt 
te staan is of ze ook een taak heeft voor die laatste groep, waarbij men veelal denkt aan 
mensen met een ernstig psychisch lijden en mensen met chronische ziekten waaraan men 
niet snel dood gaat. In het volgende hoofdstuk zal blijken dat de NVVE voorlopig van 
mening is dat ze haar aandacht niet moet richten op die laatste groep. Het afwijzend staan 
tegenover de ‘doe-het-zelfmethoden’ ligt in het verlengde van die opvatting.   
 

                                                      
64 Speijer en Diekstra spreken in dit verband van ‘vertrouwensartsen’ en Diekstra 1981 van 
‘toetsingscommissies’. Diekstra stelt dat zo'n commissie niet van overheidswege in het leven geroepen 
zou moeten worden, maar door organisaties en groeperingen uit de samenleving zelf, zoals de 
euthanasievereniging en beroepsorganisaties als de KNMG. 
65 NVVE 1980 Suïcide: 21. 
66 NVVE 1980 Suïcide: 30. 
67 Th. (vermoedelijk Indewey-Gerlings)1980: 9. 
68 Zij klagen er over dat aan leken middelen worden onthouden waaraan artsen wel kunnen komen. 
De vrijwillige dood van Speijer - samen met zijn vrouw – geeft extra voeding aan deze klacht (Engers 
1981: 9). 
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4.4  EUTHANASIE IN DE PRAKTIJK 

In 1975 vertolkte de hoogleraar sociologie Van Heek de mening dat een verkennende studie 
naar de maatschappelijke achtergrond van de sociale factoren die de toepassing van de 
‘actieve euthanasie’ bevorderen of bemoeilijken, relevant zou kunnen zijn.69 Hij wees erop 
dat exacte gegevens ontbraken omtrent zaken als de frequentie waarin ‘actieve euthanasie’ 
door de patiënt wordt gewenst, en de houding van artsen en publiek ten opzichte van 
‘euthanasie’. Hij dacht dat een dergelijk onderzoek en onderzoek naar meer algemene 
sociologische kwesties in verband met het vraagstuk van de levensbeëindiging, gewenst zou 
zijn. 

EEN ONDERZOEK IN VERPLEEGHUIZEN 

De vakgroep Kultuursociologie van de Rijksuniversiteit Utrecht – en met name de socioloog 
Hilhorst – neemt de handschoen op wat betreft de kwalitatieve gegevens. Hilhorst verricht 
samen met  een andere socioloog - Verhoef - onder andere onderzoek in twee 
verpleeghuizen.70 Een van de conclusies van het rapport is dat weinig of nooit op directe, 
expliciete wijze gesproken wordt over ‘euthanasie’. ‘Euthanasie’ is, volgens de onderzoekers, 
in verpleeghuizen een taboeonderwerp.71 De meeste personeelsleden zijn tegen actieve 
levensbeëindiging en sommigen keuren ook ‘passieve euthanasie’ af. Artsen neigen in het 
algemeen naar een wat meer toegeeflijker houding tegenover levensbekorting dan de 
verpleging. In die gevallen waar ‘euthanasie’ - actieve en passieve - wordt toegepast, ziet 
men het vaak als een noodzakelijke en gerechtvaardigde noodmaatregel in het kader van 
pijnbestrijding. Wat onder ‘passieve euthanasie’ wordt verstaan is niet altijd duidelijk. Soms 
wordt ook het toedienen van pijnstillende middelen met levensbekortend effect als zodanig 
aangeduid. In dit onderzoek blijkt dat de wijze waarop pijnbestrijding met dodelijk 
neveneffect aangeduid wordt tamelijk verwarrend is. De term ‘indirecte euthanasie’ valt niet.  
Sommigen duiden het, zoals gezegd, aan als ‘passieve euthanasie’, anderen menen  dat  het 
helemaal geen euthanasie is maar normaal medisch handelen en weer anderen zeggen dat 
strikt doorredenerend de conclusie moet zijn dat het hier om ‘actieve euthanasie’ gaat.72 
 
Wat betreft het verzoek om levensbeëindiging, schrijven Verhoef en Hilhorst dat patiënten 
regelmatig om de dood vragen, maar niet om ‘euthanasie’. Het komt ook regelmatig voor 
dat familie zich tot de verpleging of tot de behandelend arts richt, met het verzoek in te 
grijpen in de toestand van de patiënt of een spuitje te geven. Een enkele keer wordt een 
voorstel tot het toepassen van ‘euthanasie’ gedaan door de behandelend arts of - zeldzamer 
- door de verpleging.73  
 
Het besluit tot levensbekortend handelen wordt, volgens Verhoef en Hilhorst, genomen in 
een discussie die uitsluitend medisch gericht is.74 De vraag staat centraal wat medisch 
gezien voor de patiënt nog mogelijk is en er wordt veel minder rekening gehouden met de 
wensen van de patiënt. Beslissingen komen per ziektegeval tot stand, waarbij soms sprake 

                                                      
69 Van Heek 1975: 14. Een standpunt dat hij in 1977 herhaalt in het boek van Muntendam. 
70 Later komen daar nog interviews bij met mensen, met name artsen en verpleegkundigen, die in 
ziekenhuizen werken. Dat onderzoek wordt in paragraaf 5.4 weergegeven. 
71 Verhoef en Hilhorst 1981: 71. 
72 Verhoef en Hilhorst 1981: 49. 
73 Verhoef en Hilhorst 1981: 51-53. 
74 Veel beslissingen hebben te maken met pijnbestrijding. Daarnaast zijn er echter ook de 
beslissingen rond het al dan niet toedienen van vocht en voedsel en het niet meer behandelen van de 
patiënt. Deze laatste vormen zijn, hoewel even moeilijk, vaak minder beladen dan het toedienen van  
morfine, omdat de motieven van het handelen veelal duidelijker zijn (Verhoef en Hilhorst 1981: 55-56). 
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is van een overlegsituatie, andere keren van een noodzaak acuut en ad hoc te handelen, 
waarbij nogal eens fricties en fouten voorkomen.75 
 
Een andere constatering van de onderzoekers is dat ‘euthanasie’ - zowel in passieve vorm 
maar ook in meer actieve vorm – wel eens wordt toegepast in het verpleeghuis. Exacte 
gegevens of cijfers bestaan hierover niet en zullen ook moeilijk te verkrijgen zijn. Hilhorst en 
Verhoef pleiten voor meer onderzoek in meer verschillende situaties zoals ziekenhuizen, 
huisartsenpraktijken en psychiatrische instellingen.76 

KWANTITATIEVE GEGEVENS 

Kwantitatieve gegevens van huisartsen over ‘euthanasie’ worden vanaf 1976 verkregen door 
de zogenaamde Continue Morbiditeits Registratie Peilstations. Aan de ‘peilstation-artsen’ 
worden formulieren toegezonden met het verzoek daarop een aantal gegevens te 
vermelden. Een van de vragen is of hun in het voorgaande jaar door een patiënt zelf de 
vraag gesteld is ‘actieve euthanasie’ - hetzij direct, hetzij indirect - toe te passen en zo ja, 
wat daartoe de aanleiding is geweest. Tevens wordt gevraagd naar leeftijd, geslacht, 
aanwezige ziekte, plaats van verpleging of verzorging en het al dan niet gebruik maken van 
een euthanasieverklaring. De cijfers ten aanzien van verzoeken in de praktijk van 60 
huisartsen om ‘euthanasie’ zijn respectievelijk: 1976: 15; 1977: 9; 1978: 10; 1979: 28; 
1980: 22; 1981: 30. Bij de 30 verzoeken in 1981 betreft het vijf maal een vraag om 
‘indirecte euthanasie’ en 25 maal om ‘directe euthanasie’. De bevindingen generaliserend, 
kan men grofweg concluderen dat een huisarts eens per twee jaar zal worden 
geconfronteerd met een verzoek om toepassing van ‘euthanasie’.77  

DE BIJDRAGEN VAN ADMIRAAL EN SPREEUWENBERG 

Om de praktijk van de levensbeëindiging te verbeteren brengt de NVVE eind 1980 begin 
1981 de brochure Verantwoorde euthanasie uit die is geschreven door de anesthesioloog 
Admiraal.78 In het voorwoord schrijft de voorzitter van de NVVE - Ekelmans - dat gebleken is 
dat binnen de opleiding van artsen en in de vakliteratuur voor artsen geen of weinig 
aandacht wordt besteed aan de praktische toepassing van ‘euthanasie’. Dit heeft als gevolg 
dat de patiënt onvoldoende verzekerd is van deskundige stervenshulp in de vorm van 
‘euthanasie’. De brochure is bedoeld om in deze leemte te voorzien.79  
 
Admiraals uitgangspunt in de brochure is dat de snelheid van het intreden van de dood 
invloed heeft op het al dan niet milde karakter van de dood. Hij is de mening toegedaan 

                                                      
75 Verhoef en Hilhorst 1981: 55-58. 
76 Verhoef en Hilhorst 1981: 78. 
77 Medisch Contact 1982: 1653. Cijfers over het aantal malen dat ‘euthanasie’ is toegepast worden in 
dit onderzoek niet gegeven. Schuurmans Stekhoven  en mevrouw Sybrandy zijn ervan overtuigd dat het 
om grote aantallen moet gaan. Zij denken dat in de praktijk ‘euthanasie’ in Nederland massaal wordt 
toegepast (Trouw 25 januari 1980). Ook de anesthesioloog Admiraal komt op hoge aantallen uit. Hij 
meent dat in Nederland dagelijks ‘euthanasie’ wordt toegepast (Trouw 26 januari 1980). 
78 Admiraal 1980. De brochure is toegezonden aan 19.000 artsen en aan 2.100 apothekers. 
Bovendien bestellen 10.000 particulieren de brochure. In 1981 wordt gezien de grote belangstelling uit 
het buitenland ook een Engelstalige uitgave gedrukt. Van de geadresseerden hebben er 33 de brochure 
als ongewenst retour gestuurd  en 2650 artsen en apothekers hebben de brochure betaald (Admiraal 
1982: 595). 
79 Admiraal schrijft gaarne aan het verzoek van de NVVE te hebben voldaan, onder andere omdat zijn 
bijdrage in het boek van Muntendam 1977 over toepassing van ‘euthanasie’ voor veel collegae 
aanleiding geweest is om contact met hem te zoeken voor nadere inlichtingen of het bespreken van 
ervaringen (Admiraal 1980: 5). 
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dat, als voorwaarde bij toepassing van ‘euthanasie’ geldt dat de levensbeëindiging zodanig 
wordt toegepast dat de patiënt in een diep coma geraakt en dat de dood niet lang op zich 
laat wachten. Hij omschrijft ‘euthanasie’ dan ook als: “een zodanig opzettelijk levens 
verkortend of een opzettelijk nalaten van levens verlengende handelen bij een ongeneeslijke 
patiënt in diens belang, dat een snelle, milde dood daarvan het gevolg is”.80 
 
De brochure bestaat voornamelijk uit een overzicht van bij levensbeëindiging te gebruiken 
middelen, te weten barbituraten, curare-achtige middelen, morfine en insuline. Per middel 
bespreekt Admiraal het te verwachten effect, de tijdsduur die kan verlopen tussen het 
moment van toedienen en het overlijden, de handelsvorm, de houdbaarheid, de dosering en 
de toediening.  
 
Admiraal spreekt ook zijn eigen voorkeur uit wat betreft methodes van ‘actieve euthanasie’. 
Op de eerste plaats prefereert hij het door de patiënt zelf innemen van een voldoende grote 
dosis barbituraat, eventueel gecombineerd met alcohol of een tranquillizer; op de tweede 
plaats het toedienen van de combinatie barbituraat-curare door een arts.81 
 
In 1982 schrijft Admiraal dat er erg veel reacties zijn geweest op de brochure en dat een 
klein deel daarvan negatief is.82 De kritiek spitst zich toe op het ontbreken van medisch-
ethische overwegingen die aan de besluitvorming tot ‘euthanasie’ vooraf dienen te gaan, 
met als gevolg dat er geen sprake is van “verantwoorde euthanasie”. De positieve reacties 
overtreffen de negatieve in ruime mate in aantal, en Admiraal zegt anderhalf jaar na het 
versturen van de brochure nog steeds vrijwel wekelijks geconsulteerd te worden over de 
problematiek. Veel reacties bevestigen Admiraal in zijn mening dat artsen terugschrikken 
voor een methode die in zeer korte tijd tot de dood leidt, ofwel voor een methode waarbij 
oorzaak en gevolg zo duidelijk met elkaar zijn vervlochten. Zij prefereren meer langzame 
methodes.83 
 
In 1981 verschijnt een proefschrift van de hand van de huisarts en universitair onderzoeker 
Spreeuwenberg over huisartsen en stervenshulp. 84 In dit boek - met als doelstelling steun 
te bieden aan huisartsen bij stervenshulp - ruimt Spreeuwenberg ook een hoofdstuk in over 
de vraag naar ‘euthanasie’. Spreeuwenberg noteert een aantal observaties: het valt op dat 
slechts weinig huisartsen een uitgekristalliseerd en afgewogen standpunt ten aanzien van 
‘actieve euthanasie’ hebben; het is opvallend hoe verschillend de motieven en attituden van 
de huisartsen zijn, en concrete beslissingen lijken dan ook afhankelijk te zijn van 
toevalsfactoren; er is weinig eenduidigheid in de wijze waarop de huisartsen de patiënt en 
de familie bij de beslissing betrekken; de huisarts blijkt vaak onvoldoende kennis te hebben 
van en onvoldoende toegang te hebben tot technische mogelijkheden om de euthanasie 

                                                      
80 Admiraal 1980: 6. 
81 Admiraal 1980: 9. 
82 Zo staan er negatieve stukken over de brochure in het blad van de Nederlandse Artsenvereniging 
(Moll van Charante 1980: 135-140 en Blijham 1981: 37-50). 
83 Admiraal 1982 Medisch Contact: 595-598. 
84 Het empirisch materiaal is verkregen door interviews met een dertigtal huisartsen over de 
stervenshulp die zij gegeven hebben aan de laatste patiënt, waarvan de infauste prognose langer dan 
zeven dagen voor hun overlijden vastgestaan heeft. 
Spreeuwenberg is een van de eerste artsen die publiekelijk bekend heeft gemaakt dat hij wel eens 
‘euthanasie’ heeft toegepast. In Hervormd Nederland van 30 september 1978 schrijft hij dat  hij van 
mening is dat je in een “dusdanige onmachtssituatie bij een echte onmenselijk lijden”  terecht kunt 
komen dat ‘euthanasie’ onder ogen moet worden gezien. Hij meldt dat hij in zijn praktijk als huisarts 
driemaal “actief bij euthanasie betrokken is geweest”.  
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lege artis uit te voeren; de huisarts staat bij de uitvoering van ‘euthanasie’ vaak alleen; en 
verzoeken van artsen om advies en hulp worden regelmatig niet gehonoreerd.85 
 
Spreeuwenberg stelt dat de volgende lijnen zich aftekenen in het onderzoek: de jonge 
huisarts staat vaker positief tegenover ‘actieve euthanasie’ dan de oudere huisarts; de 
ongelovige huisarts staat welwillender tegenover ‘actieve euthanasie’ dan zijn protestantse 
collega; deze laatste staat er op zijn beurt weer welwillender tegenover dan zijn rooms-
katholieke collega; de huisartsen in het noorden en het westen van het land staan 
welwillender tegenover ‘actieve euthanasie’ dan de huisartsen in het zuiden.86 
 
Spreeuwenberg komt tot de volgende beschouwing:  

 
   De hiervoor vermelde bevindingen dienen in het kader van het geëigende 

sterven te worden geplaatst. Uit deze kwalitatieve gegevens zien wij dat een 
aantal huisartsen gewetensvol pogen om de belangen van de patiënt en hun 
eigen opvattingen in deze moeilijke materie met elkaar in evenwicht te 
brengen. Bij anderen zagen wij ‘sluikse’ compromissen. Een aantal huisartsen, 
die in geweten tegen euthanasie zijn, hebben zich hierdoor dusdanig 
geblokkeerd dat een open bespreking van hun standpunten met de patiënt 
onmogelijk is.... Bij sommige voorstanders signaleren wij het gevaar dat zij er 
zó van overtuigd zijn dat lichamelijk lijden inhumaan is, dat zij zelf zonder 
overleg met de patiënt de beslissing nemen dat euthanasie geïndiceerd is. Als 
hierbij bovendien blijkt dat zij emotioneel zo betrokken zijn bij de patiënt dat zij 
zelf het lijden niet kunnen aanzien, verkeert de huisarts in dezelfde positie als 
de familie. De patiënt is dan geen contra-subject meer. Een arts die zich in een 
dergelijke positie bevindt, dient het oordeel over deze beslissingsituatie aan 
een andere persoon of instantie over te dragen. Het signaleren van dit 
verschijnsel ondersteunt onze opvatting ten aanzien van de 
verantwoordingsplicht van de arts bij euthanaserend handelen. ... De (huis)arts 
zal beter geschoold dienen te worden in de bewustwording van zijn 
overwegingen bij het beslissingsproces aangaande euthanasie. De illustraties 
uit de praktijk van het euthanaserend handelen van de huisarts geven de 
gebrekkigheid van zijn kennis op dit gebied aan .. De uitvoering dient te 
geschieden volgens de eisen, die aan professioneel handelen gesteld mogen 
worden.87  

 

4.5   EUTHANASIE DOOR LEKEN, DE ZAAK WERTHEIM EN HET INSTELLEN VAN 
EEN VERVOLGINGSBELEID 

Tussen 1978 en 1980 worden vier gevallen bekend van mensen, die met behulp van 
anderen een einde aan hun leven hebben gemaakt. De hulp die hen geboden is varieert van 
eigenhandig wurgen88; het bouwen van een apparaat door middel waarvan suïcide kan 

                                                      
85 Spreeuwenberg 1981: 271-274. 
86 Spreeuwenberg 1981: 275. 
87 Spreeuwenberg 1981: 275-276. 
88 Herbergs meldt dat in 1978 een 32-jarige man zich voor de rechtbank Utrecht moet 
verantwoorden, omdat hij een einde gemaakt heeft aan het leven van zijn stiefmoeder, naar zijn 
zeggen, op haar verzoek. “Na uren gezamenlijk gemartel met ondeugdelijke slaapmiddelen en een 
poging tot ophanging, waarbij de haak uit het plafond schoot, had hij ten slotte zijn stiefmoeder 
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worden gepleegd89; het geven van informatie90; tot het voeren van een portie vla met 
daarin een dodelijke hoeveelheid slaapmiddelen. Deze laatste zaak - de zaak Wertheim - zal 
van grote betekenis blijken te zijn voor de formulering van zorgvuldigheidseisen voor hulp 
bij zelfdoding en voor het vervolgingsbeleid ten aanzien van euthanasie.  

DE ZAAK WERTHEIM 

In de nacht van 18 op 19 april 1981 helpt mevrouw Wertheim-Elink Schuurman - een 
activiste van de NVVE - een vrouw, die zij heeft leren kennen doordat deze haar hulp 
ingeroepen heeft, een einde te maken aan haar leven. In de middag van 18 april heeft 
mevrouw Wertheim een laatste gesprek met de vrouw in kwestie om te verifiëren of zij 
werkelijk wil sterven. ’s Avonds gaat ze, samen met haar man en een vriendin, naar het huis 
van de vrouw. Mevrouw Wertheim heeft een dertigtal Vesparax-tabletten bij zich om de 
dood van de vrouw te bewerkstelligen. Deze tabletten mengt ze in een bord chocoladevla en 
dat voert ze aan de vrouw. Als het bord leeg is, overhandigt mevrouw Wertheim de vrouw 
een alcoholhoudende drank - in de wetenschap dat deze de werking van de Vesparax zal 
versterken. Korte tijd daarna in diezelfde nacht overlijdt de vrouw.91   
 
De volgende dag stelt mevrouw Wertheim de kinderen van de vrouw en de dienstdoende 
arts op de hoogte van dit overlijden. De arts weigert een overlijdensverklaring te 
ondertekenen omdat naar zijn oordeel van een natuurlijke dood geen sprake is. De politie 
wordt gewaarschuwd en mevrouw Wertheim wordt gearresteerd.92 
 
Voor de rechtbank Rotterdam wordt mevrouw Wertheim primair moord ten laste gelegd en 
subsidiair hulp bij zelfmoord. De officier van justitie is van mening dat de straf die mevrouw 
Wertheim opgelegd moet krijgen, zodanig dient te zijn dat daarmee volstrekt duidelijk is 

                                                                                                                                       
gewurgd met een hondenriem”. De rechtbank acht overtreding van artikel 293 bewezen en veroordeelt 
de man tot een gevangenisstraf van anderhalf jaar (Herbergs 1984: 153). 
89 In september 1979 is een kraanmachinist uit Spijkenisse zijn vrouw, die al jarenlang psychische 
problemen heeft, behulpzaam bij het beëindigen van haar leven. Om haar dood te bewerkstelligen 
koopt hij een föhnkap en bevestigt daaraan een slang. De bedoeling is dat zij de föhn over haar hoofd 
trekt en de slang aansluit op de gaskraan. Op 20 september zet hij de benodigde attributen klaar voor 
zijn vrouw en gaat naar bed. In diezelfde nacht maakt zij gebruik van het toestel en treft haar man haar 
dood aan. Door middel van sectie wordt vastgesteld dat de vrouw is overleden ten gevolge van 
inademing van aardgas (Enthoven 1988: 74-75). De man staat terecht wegens hulp bij zelfmoord. De 
officier van justitie gaat tot vervolging over omdat hij het van groot belang acht “dat er in deze tijd van 
discussie over euthanasie en hulp bij zelfdoding een duidelijk geval voor de rechtbank wordt gebracht” 
(Van Eijk-Osterholt 1982: 5). De man doet een beroep op psychische overmacht. De rechtbank 
Rotterdam verwerpt op 17 april 1980 dit verweer, omdat de man niet had hoeven te helpen en legt een 
straf op van een maand voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar. De officier van justitie, die acht 
maanden voorwaardelijk heeft geëist gaat in hoger beroep. Het Gerechtshof in Den Haag geeft op 16 
februari 1981 te kennen het met de rechtbank eens te zijn en verwerpt het beroep op overmacht. Het 
hof veroordeelt de man echter tot zes maanden onvoorwaardelijk met aftrek van voorarrest (Enthoven 
1988: 75).  
90 In februari 1980 dient een weduwe een aanklacht in tegen het echtpaar Sybrandy wegens hulp bij 
zelfdoding. Het door de Sybrandy’s gerunde Informatiecentrum Vrijwillige Euthanasie heeft haar 
echtgenoot, op zijn verzoek, een informatiefolder gestuurd. De man is vervolgens naar Zwitserland 
gereisd om Vesparax te kopen. Na het innemen daarvan is hij overleden (Van Eijk-Osterholt 1982:4). 
De klacht wordt uiteindelijk geseponeerd. “Het resultaat van dit onderzoek, neergelegd in een uitvoerig 
proces-verbaal, geeft onvoldoende aanknopingspunten om aan te nemen dat het echtpaar of een der 
echtelieden ten opzichte van de genoemde zelfmoordgevallen zich heeft schuldig gemaakt aan het 
strafbare feit als bedoeld in artikel 294 van het wetboek van strafrecht” (Sybrandy-Alberda  1982: 415). 
91 Nederlandse Jurisprudentie 1982, nr. 63: 222-223. 
92 Enthoven 1988: 79. 
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uitgesproken dat hier zeer onzorgvuldig is gehandeld. Aan de andere kant, zo stelt de 
officier, is tot het gebeuren besloten vanuit een overtuiging, waarin het 
zelfbeschikkingsrecht van het individu de boventoon voert en wil hij bij de eis rekening 
houden met de leeftijd van mevrouw Wertheim (76 jaar) en haar persoonlijke 
omstandigheden. Hij eist zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar.93 
 
De advocaat van mevrouw Wertheim stelt dat er geen sprake is van moord, maar dat het 
hier een geval van hulp bij zelfdoding betreft. Zij betoogt dat steeds meer mensen hun 
leven beëindigen en dat er langzamerhand een maatschappelijke discussie op gang is 
gekomen, waarin gepleit wordt voor het recht op zelfbeschikking van de mens. Op grond 
daarvan voert zij het verweer van het ontbreken van de materiële wederrechtelijkheid. De 
huidige wetgever zou de bepaling van artikel 294 niet meer zo redigeren als de wetgever 
van 1886, aldus de advocaat. Beschermde de wetgever destijds het object van menselijk 
leven in abstracto, de huidige wetgever zou veeleer het individu zelf beschermen, dat recht 
heeft op zijn eigen leven. 
 
Daarnaast doet de advocaat een beroep op overmacht, zowel in de betekenis van de 
noodtoestand als in de betekenis van psychische overmacht. De advocaat stelt dat mevrouw 
Wertheim het niet in overeenstemming met haar geweten heeft kunnen brengen de vrouw 
nog langer te laten lijden en dat ze, vanuit de eerbied voor de mens en het leven, zich 
gedwongen heeft gevoeld te helpen bij de zelfdoding.94 
 
De rechtbank acht niet bewezen dat mevrouw Wertheim de vrouw vermoord heeft en 
spreekt haar daarvan vrij. Opzettelijk een ander behulpzaam zijn bij en hem middelen 
verschaffen tot zelfmoord terwijl de zelfmoord volgt, strafbaar gesteld in artikel 294 van het 
Wetboek van Strafrecht, acht de rechtbank wel bewezen. Ten aanzien van het ontbreken 
van de materiële wederrechtelijkheid overweegt de rechtbank 
 

    dat hulp bij zelfmoord destijds strafbaar is gesteld vanuit de gedachte, dat het 
plegen van zelfmoord zoveel mogelijk diende te worden voorkomen;  

    dat in deze tijd - naar uit de verklaringen van de getuigen-deskundigen ter 
terechtzitting is gebleken en de Rechtbank ook uit eigen wetenschap bekend is 
- in steeds bredere kringen de opvatting bestaat, dat in bepaalde - weliswaar 
uitzonderlijke - gevallen zelfdoding niet perse onaanvaardbaar is en de 
beslissing van degene, die zijn leven wil beëindigen, uiteindelijk gerespecteerd 
dient te worden;  

    dat het zowel voor de persoon, die een eind aan zijn leven wil maken, als voor 
zijn omgeving, van groot belang is, dat dat leven niet op een gruwelijke wijze 
behoeft te worden beëindigd;  

    dat dit in het algemeen niet mogelijk is zonder hulp van anderen, omdat het de 
betrokkenen aan middelen tot een zachte dood ontbreekt;  

    dat wanneer in zo’n - hieronder nader te omschrijven - geval hulp wordt 
verleend bij het plegen van de zelfdoding en deze hulp voldoet aan alle hierna 
te noemen eisen van zorgvuldigheid, naar het oordeel van de rechtbank het 
belang van de persoon, die zijn leven wil beëindigen en van zijn omgeving bij 
een zachte dood zwaarder weegt dan het belang dat de wetgever beoogde te 
beschermen door hulp bij zelfmoord strafbaar te stellen en derhalve de 
verleende hulp niet strafbaar is.95 

                                                      
93 Enthoven 1988: 80. 
94 Enthoven 1988: 80-81. 
95 Nederlandse Jurisprudentie 1982, nr. 63: 223. 
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De rechtbank formuleert een aantal eisen waaraan voldaan moet zijn: er is sprake van 
lichamelijk of psychisch lijden dat door de persoon zelf wordt ervaren als ondraaglijk; zowel 
dit lijden als het verlangen naar de dood is duurzaam; het besluit tot levensbeëindiging is 
vrijwillig genomen; de persoon heeft een goed besef van de situatie, waarin hij verkeert, 
alsmede van de alternatieve mogelijkheden; hij is in staat een en ander tegen elkaar af te 
wegen en heeft dat ook gedaan; er is geen redelijk andere oplossing om verbetering in de 
situatie te brengen; en door de dood wordt geen onnodig leed aan anderen toegebracht. 
Als bijkomende eisen stelt de rechtbank dat  
 

     zowel om onzorgvuldige beslissingen te vermijden als om de beslissing achteraf te 
kunnen toetsen, de te verlenen hulp aan de volgende voorwaarden dient te 
voldoen: 

   de beslissing om hulp te verlenen wordt niet door één persoon genomen; 
   bij de beslissing om hulp te verlenen is altijd een arts betrokken, die het te 

gebruiken middel zal voorschrijven; 
   voorts dient bij de beslissing om hulp te verlenen en bij de hulp zelf de grootst 

mogelijke zorgvuldigheid in acht te worden genomen; de rechtbank denkt daarbij 
bijvoorbeeld wanneer de betrokkene in de stervensfase verkeert, aan het plegen 
van collegiaal overleg door de arts of, wanneer de stervensfase nog niet is 
aangebroken, aan het raadplegen van nog een andere deskundige, zoals een 
psychiater, psycholoog of sociaal werker.96 

 
De rechtbank is van oordeel dat mevrouw Wertheim niet aan deze voorwaarden heeft 
voldaan. Zij verwerpt dan ook het beroep op het ontbreken van de materiële 
wederrechtelijkheid en het beroep op overmacht in de zin van noodtoestand. Ook het 
beroep op overmacht in de zin van gewetensdwang verwerpt de rechtbank omdat uit het 
onderzoek ter terechtzitting niet aannemelijk is geworden dat het geweten van mevrouw 
Wertheim haar dwong te handelen op de wijze waarop zij het gedaan heeft. De rechtbank 
overweegt: 
 

   Bij het nemen van de uiterst precaire beslissing omtrent hulp bij zelfdoding dient 
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te werk worden gegaan. Dat verdachte dit 
niet heeft gedaan, valt haar des te meer te verwijten, nu zij zich al geruime tijd 
met de problematiek rond de zelfdoding heeft bezig gehouden en ook lid is van de 
Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie. Er zijn meerdere publikaties 
verschenen (recentelijk o.m. van vorengenoemde vereniging) waarin soortgelijke 
voorwaarden als hiervoor genoemd, zijn geformuleerd, zodat in elk geval verwacht 
mag worden dat verdachte met deze voorwaarden bekend was. De Rb. is daarom 
van oordeel dat een (onvoorwaardelijke) gevangenisstraf op haar plaats zou zijn.97 

 
Gelet echter op het psychiatrisch rapport, waarin gesteld wordt dat het ondergaan van een 
dergelijke straf mevrouw Wertheim psychisch en lichamelijk zo zeer zou belasten dat het 
opleggen ervan niet verantwoord overkomt, volstaat de rechtbank met een voorwaardelijke 
gevangenisstraf van zes maanden met een proeftijd van een jaar, onder gelijktijdige 
oplegging van een bijzondere voorwaarde.98 

                                                      
96 Nederlandse Jurisprudentie 1982, nr. 63: 223. 
97 Nederlandse Jurisprudentie 1982, nr. 63: 224. 
98 Daarbij heeft de rechtbank ook rekening gehouden met de omstandigheid dat mevrouw Wertheim 
reeds zes dagen in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht en, in het kader van de 
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VERVOLGINGSBELEID 

De zaak Wertheim blijkt van grote invloed te zijn voor het beleid inzake euthanasie van het 
Openbaar Ministerie. Tot 1981 heeft het Openbaar Ministerie slechts incidenteel te maken 
gehad met euthanasie en hulp bij zelfdoding en van een beleid op dit terrein is dan ook nog 
geen sprake. In het jaarverslag van 1982 melden de procureurs-generaal echter: 

 
   Het strafrechtelijk beleid inzake euthanasie heeft in het verslagjaar de nodige 

aandacht opgeëist.... Onder de leiding van de minister hebben wij ons beraden 
over de houding die moet worden aangenomen tegenover euthanasie-zaken die 
het openbaar ministerie ter kenniskomen.... Besloten is dat de betrokken 
procureur-generaal iedere zaak die het openbaar ministerie ter kennis komt ter 
bespreking zal inbrengen in onze vergadering, met het oog op de vraag of al dan 
niet een vervolging ware in te stellen. Het gaat hierbij om zaken die een 
overtreding vormen van art. 293 of art. 294 Sr. en waarin bij de hulpverlening een 
arts was betrokken...In ieder geval wordt in euthanasie-zaken geen beslissing tot 
sepot of tot vervolging genomen dan na bespreking van het concrete geval in onze 
vergadering, die zal plaatsvinden in het licht van het vonnis van de rechtbank 
Leeuwarden en van het... vonnis van de rechtbank te Rotterdam.99 

 
Alhoewel de twee vonnissen gezamenlijk als richtlijn dienen, stemmen ze niet in alle 
opzichten overeen. De overeenkomsten tussen de twee vonnissen zijn dat in beide wordt 
vereist dat de betrokkene lichamelijk of psychisch ondraaglijk lijdt en dat deze een verzoek 
om levensbeëindiging moet hebben gedaan. In de vonnissen zijn echter ook verschillen aan 
te wijzen. Zo stelt de rechtbank Leeuwarden dat de levensbeëindiging door de behandelend 
arts moet worden gedaan en de rechtbank Rotterdam dat een arts bij de hulp betrokken 
moet zijn. Die laatste rechtbank stelt aan de besluitvorming de nadere voorwaarden dat de 
persoon zijn situatie en de alternatieve mogelijkheden beseft en dat hij een en ander kan 
afwegen en dat ook heeft gedaan. Naast de door de rechtbank Leeuwarden geformuleerde 
voorwaarden eist de rechtbank Rotterdam als criteria nog dat er geen redelijk andere 
oplossing is en dat door de dood geen onnodig leed aan anderen wordt toegebracht. Verder 
stelt de rechtbank Rotterdam eisen aan de hulpverlening: de beslissing mag niet door één 

                                                                                                                                       
voorlopige hechtenis, reeds 63 dagen huisarrest heeft ondergaan. De bijzondere voorwaarde is dat 
mevrouw Wertheim zich de eerste weken van de proeftijd niet buiten haar woning of erf mag begeven. 
Een jaar later zal nogmaals een ‘leek’ voor de rechtbank staan vanwege hulp bij zelfmoord (december 
1983 rechtbank Utrecht). Deze keer betreft het een echtgenoot die voor zijn vrouw, die aan 
aangezichtspijnen lijdt waarbij medicijnen en operaties geen soelaas bieden, in Zwitserland Vesparax 
koopt. De officier van justitie zegt wel te geloven in de goede bedoelingen van de man, maar vindt dat 
hij onzorgvuldig gehandeld heeft door geen arts te raadplegen. Bovendien vindt hij vervolging nodig 
wegens algemene preventie. De rechtbank verwerpt weliswaar de door de man gevoerde verweren - 
ontbreken van de materiële wederrechtelijkheid; overmacht in de zin van noodtoestand en 
gewetensdrang - maar brengt in het vonnis tot uitdrukking dat de voorwaardelijke straf van zes 
maanden niet ten uitvoer behoort te worden gelegd door de proeftijd te stellen op één dag 
(Nederlandse Jurisprudentie, nr. 264: 808). 
99 Handelingen Tweede Kamer 1983-1984, Bijlagen, 18 000 VI, nr. 3: 70. Dat de minister van Justitie 
betrokken is geweest bij de opstelling van het beleid blijkt wanneer het kamerlid Schutte vragen stelt 
over het aantekenen en weer terugtrekken van hoger beroep in de Rotterdamse zaak. Minister De 
Ruiter laat weten dat het beroep was ingesteld om ruimte te scheppen voor nader overleg over de 
vraag of het vonnis aan het oordeel van het hof diende te worden onderworpen. Deze vraag werd, met 
instemming van hemzelf, ontkennend beantwoord door de vergadering van procureurs-generaal 
(Handelingen Tweede Kamer, Aanhangsel 1981-1982, nr. 873). 
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persoon genomen worden en er moet zorgvuldig gehandeld zijn.100 Hoe deze verschillen 
geïnterpreteerd moeten worden is niet duidelijk. Minister Korthals Altes van Justitie blijkt er 
van uit te gaan dat de vonnissen elkaar aanvullen.101 
 

TER AFSLUITING 

In het proces van rechtsverandering met betrekking tot euthanasie wordt aan het begin van 
de jaren tachtig een fase afgesloten. Daarvoor is in het voorgaande een aantal redenen te 
vinden. De eerste is dat er een definitie van het begrip ‘euthanasie’ gegeven is – door 
Leenen – waarbij directe aansluiting bestaat met artikel 293 van het Wetboek van 
Strafrecht. Het is voortaan duidelijk welke politieke eis gesteld wordt. Door Leenens focus 
op zelfbeschikking is de tegenstelling die uitgevochten moet worden scherp omlijnd: mag 
een dokter gehoor geven aan de wens van een ander om dood te gaan of mag hij dat niet. 
Een tweede punt dat aangeeft dat een nieuwe periode aanbreekt, is het feit dat politieke 
partijen nu overgaan tot standpuntbepalingen omtrent euthanasie. En ten derde wordt het 
aanbreken van een nieuwe fase aangekondigd doordat het Openbaar Ministerie een 
vervolgingsbeleid formuleert. 
 
Vanaf nu zal het argument van de ‘zelfbeschikking’ een prominente rol spelen in het 
veranderingsproces. Dit argument wordt ondersteund door een algemenere tendens dat er 
meer aandacht is voor patiëntenrechten. Anderzijds komt het argument van de 
zelfbeschikking nu meer onder vuur te liggen. Tegenstanders van euthanasie 
problematiseren de vraag of er in een situatie van lijden überhaupt over zelfbeschikking 
gesproken kan worden en zij benadrukken dat het argument van zelfbeschikking zonder 
aanvulling blijkbaar ook voor voorstanders geen optie is.  
 
Leenens definitie vindt al snel ingang bij veel voorstanders van de mogelijkheid van 
euthanasie. Minder navolging vindt Leenens opvatting dat er naast het verzoek slechts één 
inhoudelijke eis gesteld moet worden, te weten de toepassing door de arts. Voor Leenen 
betekent deze eis dat er sprake moet zijn van een situatie waarin een arts betrokken is en 
dus is er in wezen wel sprake van een situatie waarin de patiënt ernstig lijdt. Anderen 
noemen de situatie van de patiënt wel expliciet. Zo spreekt Kuitert over zelfbeschikking in 
een ‘euthanasiesituatie’.  
 
Er bestaat nog geen volledige overeenstemming of en welke eisen er gesteld moeten 
worden ten aanzien van de situatie waarin de patiënt zich moet bevinden, wil hij in 
aanmerking komen voor euthanasie. Wat dat betreft lijkt er met het incorporeren van de 
hulp bij zelfdoding  een vergroting van het domein plaats te vinden. Die vergroting – het 
niet beperken van euthanasie tot de stervensfase en de mogelijkheid openhouden dat  ook 
geestelijk lijden grond voor hulp bij zelfdoding is – vindt nog weinig ondersteuning bij artsen 
maar wel bij de rechtbanken. Zowel in de zaak Postma – beschreven in paragraaf 3.3 - als 
in de zaak Wertheim in 1981 is duidelijk dat de overledenen met name psychisch leden 
onder hun toestand. De rechtbanken zijn er expliciet over dat het ingetreden zijn van de 
stervensfase geen vereiste is bij euthanasie. 
 

                                                      
100 Leenen 1982 Nederlands Juristenblad: 103-107. Leenen heeft enige kritiek op de voorwaarden, 
zoals die door de rechtbank Rotterdam zijn geformuleerd. Hij ziet onder andere niets in de eis dat er 
geen onnodig leed aan anderen mag worden toegebracht, omdat daarmee het zelfbeschikkingsrecht in 
het gedrang komt. 
101 Handelingen Eerste Kamer 1982-1983, Aanhangsel, nr. 86.  
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De discussie over de geoorloofdheid van hulp bij zelfdoding betreft in wezen twee 
discussies. De ene – de minst problematische – gaat over de wijze van toepassing van 
levensbeëindiging: het betreft de vraag of het de voorkeur geniet dat de patiënt, indien 
mogelijk, zelf de dodende handeling voltrekt. De tweede discussie betreft de vraag of 
mensen die geen lichamelijke ziekte hebben waaraan ze ernstig lijden, hulp mogen krijgen 
bij hun zelfgekozen dood. Dat komt voor het grootste deel neer op de vraag of mensen met 
psychiatrische en psychische klachten geholpen mogen worden. Bij de NVVE is er grote 
aarzeling om deze groep op te vatten als vallend onder haar doelstelling.  
 
Naast de inhoudelijke eisen die gesteld moeten worden aan euthanasie, zijn er ook vragen 
omtrent de procedurele vereisten. Bij deze eisen wordt enerzijds gewezen op de 
aanwezigheid van een schriftelijk euthanasieverzoek of een ander bewijs van het bestaan 
van het verzoek, op verslaglegging en op consultatie van een collega; anderzijds wordt ook 
de vraag of de patiënt recht heeft op doorverwijzing besproken. Niet zozeer als vereiste van 
zorgvuldigheid maar als een vanzelfsprekendheid worden de belangen van de nabestaanden 
in de discussie betrokken. Admiraal en Spreeuwenberg wijzen daarnaast op de technisch 
zorgvuldige uitvoering 
 
Met Leenen, Kuitert, Admiraal en Spreeuwenberg is een tweede generatie voorvechters voor 
vrijwillige euthanasie opgestaan. Door hun uitgebreide netwerken zullen ze op veel plaatsen 
hun invloed laten gelden. 
 
Binnen politieke partijen worden nu ook standpunten met betrekking tot levensbekorting 
geformuleerd. De scheidslijn betreffende het vraagstuk van de euthanasie loopt net zoals bij 
het abortusvraagstuk globaal tussen partijen die de godsdienst als inspiratiebron hebben en 
partijen die dat niet hebben. De eerste groep verzet zich tegen de mogelijkheid van actieve 
levensbeëindiging. De tweede groep biedt er met een beroep op zelfbeschikking wel ruimte 
voor. Voor geen enkele partij echter biedt het zelfbeschikkingsrecht alleen voldoende 
legitimering voor euthanasie.  
 
De oude discussie of euthanasie een medisch dan wel een maatschappelijk probleem is, 
wordt in deze periode niet als zodanig gevoerd. Wel valt op dat er in wezen nog steeds 
geen enkele rechtszaak is van een arts die, als arts, vervolgd is voor levensbeëindiging op 
verzoek. Alle rechtszaken tot nu toe betreffen familieleden en goede bekenden. In deze 
situatie zal in de volgende periode verandering optreden. 
 




