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5  Opmaat tot legalisering (1982-1984) 

Politiek gesproken raakt Nederland in de jaren tachtig in de ban van ‘no nonsense’. 
Na de kort levende kabinetten Van Agt II en III waarin De Ruiter minister van 
Justitie was, komt in 1982 het eerste kabinet Lubbers tot stand (1982-1986). Dit is 
een CDA-VVD-kabinet met de VVD-er Korthals Altes op Justitie en de CDA-er 
Brinkman op Volksgezondheid. Het thema ‘euthanasie’ komt nu  in een nieuwe fase 
terecht. In 1978 had de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin ze verzoekt 
om de instelling van een staatscommissie inzake ‘euthanasie’. Een commissie van 
de Gezondheidsraad die in 1979 is ingesteld, levert in 1982 de bouwstenen voor 
het werk van de staatscommissie. Ook op strafrechtelijk gebied staat er van alles te 
gebeuren. Vanaf 1982 wordt een aantal artsen op grond van het nieuwe beleid 
vervolgd.  

 
In dit hoofdstuk staat in de eerste paragraaf het rapport van de Gezondheidsraad 
centraal waarin de standpunten voor en tegen legalisering van ‘euthanasie’ 
uitvoerig besproken worden. In de tweede paragraaf wordt ingegaan op een 
discussie over de zorgvuldigheidseisen. In de derde paragraaf worden toepassingen 
van euthanasie beschreven, zowel van  artsen die vervolgd worden  als van artsen 
die in publicaties verslag doen van levensbekortend handelen. Ook worden de 
belangrijkste elementen van de eerste rechtszittingen van een van de vervolgde 
artsen in deze paragraaf beschreven. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk 
wordt ingegaan op verschillende publicaties op het terrein van de 
levensbeëindiging. 

 

5.1  HET RAPPORT ‘EUTHANASIE’  VAN DE GEZONDHEIDSRAAD 

Op 25 maart 1982 presenteert de voorzitter van de Gezondheidsraad een advies inzake 
‘euthanasie’. De Gezondheidsraad baseert zich bij dit advies op de bevindingen van de 
commissie Belinfante. Deze commissie1 ziet het als haar taak “bouwstenen aan te dragen 
die het een in te stellen staatscommissie mogelijk moet maken concrete aanbevelingen 
inzake het vraagstuk van de euthanasie te doen”.2 Daartoe maakt de commissie op de 
eerste plaats een inventarisatie van de problemen en moeilijkheden die zich in de praktijk 
voordoen rond het sterven en bij de toepassing van ‘euthanasie’ en het verlenen van hulp 
bij zelfdoding. Op de tweede plaats buigt zij zich over de vraag welke taak ten aanzien van 
deze problematiek voor de overheid is weggelegd. Het uitspreken van een oordeel over het 
al dan niet toelaatbaar zijn van ‘euthanasie’ rekent de commissie niet tot haar taak.  

                                                      
1 De commissie bestaat uit de volgende leden: A.D. Belinfante (oud-hoogleraar bestuurs- en 
staatsrecht), P.V. Admiraal (anesthesioloog), Th.C.J. Beemer (moraaltheoloog), P.J.W. de Brauw (jurist, 
voorzitter Centraal Medisch Tuchtcollege), R.W.F. Diekstra (hoogleraar klinische psychologie), J. Douma 
(hoogleraar ethiek), A.C. ’t Hart (hoogleraar strafrecht), F. van Heek (oud-hoogleraar sociologie), M.E. 
de Jong-Vekemans (coördinator Project Terminale Zorg te Rotterdam), F.L. Meijler (hoogleraar 
cardiologie), H. Roelink (secretaris-arts KNMG), D.J.B. Ringoir (geneeskundige hoofdinspecteur voor de 
geestelijke volksgezondheid), J. Schouten (internist),  F.J. van Sprang (hoogleraar kindergeneeskunde), 
C. Spreeuwenberg (arts), H. Terborgh-Dupuis (ethicus), H.A.H. van Till-d’Aulnis Bourouill (jurist), 
J.Th.M. de Vreeze (oud-hoogleraar nationaal en internationaal gezondheidsbeleid), G.A. van der Wal 
(hoogleraar ethiek en rechstfilosofie) en H.J. de Roy van Zuydewijn (secretaris Gezondheidsraad). 
2 Gezondheidsraad 1982: 1. 
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DE DEFINITIE VAN ‘EUTHANASIE’ 

Om tot een definitie van ‘euthanasie’ te komen maakt de commissie een inventarisatie van 
handelingen die in literatuur en spraakgebruik tot ‘euthanasie’ worden gerekend of daarmee 
in verband worden gebracht. Zij komt tot vijf categorieën handelingen: 
 

(1) Het opzettelijk beëindigen of verkorten van het leven op verzoek en/of in het 
belang van de betrokkene. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen een 
opzettelijk levensbeëindigend of -verkortend handelen en een opzettelijk nalaten 
van een levensverlengend handelen. 
(2) Het staken van de behandeling in gevallen, waarin dat naar gangbare medische 
maatstaven geen andere zin kan hebben dan het sterven te vertragen. 
(3) Het geven van die vorm van stervenshulp, die primair gericht is op 
pijnbestrijding, maar als onbedoeld, hoewel aanvaard, neveneffect levensverkorting 
tot gevolg kan hebben. 
(4) Het geven van die vorm van stervenshulp, die beoogt patiënten in hun laatste 
levensfase bij te staan zonder gericht te zijn op levensverkorting of 
levensbeëindiging. 
(5) Het achterwege laten van een behandeling indien de patiënt daartoe de wens te 
kennen heeft gegeven en in deze wens volhardt.3 
 

Als belangrijkste criterium voor de vraag of een handeling al dan niet onder het begrip 
‘euthanasie’ moet worden begrepen, hanteert de commissie het onderscheid tussen 
handelingen die wel en handelingen die niet ethisch omstreden zijn. De commissie acht het 
opportuun handelingen die in ethisch opzicht een onomstreden zaak zijn buiten het 
probleemgebied te houden. De handelingen die vallen onder categorie 2, 3 en 4 behoren 
volgens de commissie tot het normaal medisch handelen. Ook bij de handelingen die vallen 
onder categorie 5 is geen sprake van ‘euthanasie’, zo meent de commissie. Immers de 
intentie tot het bevorderen van de dood van de patiënt ontbreekt. De commissie is van 
mening dat alleen handelingen, genoemd  bij categorie 1, onder de noemer ‘euthanasie’ 
vallen.4 
 
De commissie meent dat er weinig redenen zijn een groot verschil te maken tussen 
‘euthanasie’ en hulp bij zelfdoding. In haar optiek is de context waarin de behandeling wordt 
gesteld belangrijker dan de min of meer toevallige vorm die de hulpverlening in een bepaald 
geval aanneemt. Een belangrijke vraag in dit kader acht de commissie of de hulpvrager al 
dan niet in staat is zelf een einde aan zijn leven te maken. Iemand die over zijn eigen dood 
wenst te beschikken en zelf in staat is dit te bewerkstellingen, dient, aldus de commissie, de 
uitvoering van die wens zelf ter hand te nemen.5 

VOORWAARDEN AAN ‘EUTHANASIE’ GESTELD 

De commissie bespreekt de voorwaarden waaraan moet worden voldaan bij ‘euthanasie’ en 
hulp bij zelfdoding: het verzoek van de betrokkene is - ervan uitgaande dat deze 
handelingsbekwaam is - in normale gevallen, aldus de commissie, conditio sine qua non. De 
hulpverlening die verstrekt wordt naar aanleiding van een verzoek zal er allereerst op 
gericht moeten zijn de vraag in zijn eigenlijke betekenis te verstaan en de betrokkene 

                                                      
3 Gezondheidsraad 1982: 10. 
4 Gezondheidsraad 1982: 11-16. Daar de commissie sommige vormen van levensbeëindiging zonder 
verzoek ook onder de noemer ‘euthanasie’ laat vallen – met name de levensbeëindiging in het belang 
van de patiënt - staat ‘euthanasie’ in het hieronderstaande tussen aanhalingstekens. 
5 Gezondheidsraad 1982: 16-17. 
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psychisch en fysiek alle hulp te bieden die hij nodig heeft. Bij de exploratie van het verzoek 
zal ook de vraag aan de orde komen in hoeverre het voornemen tot levensbeëindiging 
gebaseerd is op een vrij wilsbesluit van de betrokkene. Indien de resultaten van de 
exploratiefase het toelaten, komt men bij het meest cruciale moment: de beslissing over het 
al of niet voldoen aan het verzoek om (hulp bij) levensbeëindiging. Een belangrijk probleem 
hierbij vormt, aldus de commissie, de vraag op grond van welke criteria zo’n beslissing 
genomen kan worden. De commissie stelt dat in de literatuur en in de praktijk  meestal drie 
criteria aangevoerd worden: ondraaglijkheid van het lijden, ongeneeslijkheid van het lijden, 
en het verkeren in de stervensfase. De commissie merkt op dat de criteria ten aanzien van 
het lijden niet erg hard of doorslaggevend zijn. De beoordeling kent weliswaar 
objectiverende momenten, maar het is raadzaam dat de hulpverlener alleen beslissingen 
neemt in overleg met anderen. Wat betreft de uitvoering merkt de commissie  op dat het in 
het belang van alle betrokkenen is dat de ‘euthanasie’ of zelfdoding zoveel mogelijk op een 
waardige wijze geschiedt.6 
 
De commissie wijst erop dat in de praktijk artsen een verklaring van natuurlijk overlijden 
afgeven terwijl de desbetreffende persoon aan de gevolgen van levensbeëindigend 
handelen of hulp bij zelfdoding overleden is. Artsen doen dat in ieder geval indien het 
iemand betreft die in de stervensfase verkeert, meent de commissie. De praktijk staat wat 
dit betreft op gespannen voet met de wettelijke regeling. De commissie meent het aan de 
staatscommissie over te moeten laten aanbevelingen te doen over dit aspect van de 
problematiek.7 
 
De commissie spreekt niet alleen van ‘euthanasie op verzoek van’ maar ook van ‘euthanasie 
in het belang van’. Zij stelt dat zich in de medische praktijk situaties voordoen waarbij de 
patiënt zijn wil niet (meer) kenbaar kan maken, terwijl levensbeëindigend handelen toch 
soms aan de orde komt. Dit kan in haar optiek het geval zijn bij zwaar defecte 
pasgeborenen, comateuze patiënten, zwakzinnigen en bij mensen van wie de geestelijke of 
cerebrale vermogens ernstig zijn aangetast.8 
 
De commissie acht het, zoals eerder gezegd, niet haar taak een uitspraak te doen over de 
toelaatbaarheid van ‘euthanasie’ en hulp bij zelfdoding. Zij herleidt dit probleem tot de vraag 
of de overheid in beginsel de taak heeft strafrechtelijke of andere maatregelen te nemen, 
om het verlenen van hulp aan iemand die een einde aan zijn leven wenst te maken, tegen 
te gaan. In deze kwestie, zo stelt de commissie, kunnen ten principale twee posities worden 
ingenomen: de overheid heeft die taak niet of de overheid heeft die taak wel. De werkwijze 
van de commissie bij de behandeling van deze vraag is dat steeds een bepaalde positie 
wordt ingenomen en dat daarop vanuit de andere positie gereageerd wordt, waarna 
nogmaals een reactie volgt vanuit de eerste positie. 

DE ROL VAN DE STAAT TEN AANZIEN VAN ‘EUTHANASIE’ 

Wat betreft de positie dat de overheid die taak niet heeft, merkt de commissie op dat in  
samenlevingen zoals de Nederlandse, een grote diversiteit aan overtuigingen bestaat 
omtrent de zin en essentie van het menselijk bestaan, de grondslagen van recht en 
maatschappij en de plaats en de taak van de overheid. In dit licht beschouwd, dienen bij de 
taken en bevoegdheden van de overheid geen speciale bindingen onderhouden te worden 
met een bepaalde levens- of wereldbeschouwing, religie en/of ideologie. Een bepaalde 

                                                      
6 Gezondheidsraad 1982: 18-33. 
7 Gezondheidsraad 1982: 37-40. 
8 Gezondheidsraad 1982: 44-51. 



 
 

116 
 
 
 
 
 
 
  hoofdstuk5afa 

 

maatschappelijke orde, voorgestaan door een bepaalde bevolkingsgroep, kan niet zodanig 
bindend aan de samenleving als geheel worden opgelegd, dat geen ruimte wordt gelaten 
aan andere opvattingen. 
 
Deze gedachtelijn volgend is het twijfelachtig of de overheid nog de taak heeft een 
rechtsgoed - i.c. het leven van een individu - te beschermen, wanneer betrokken burgers 
het nemen van overheidsmaatregelen ten behoeve van de instandhouding van dat 
rechtsgoed onnodig en ongewenst achten. Alle grond voor overheidsbemoeienis in de 
beschermende sfeer is in ieder geval vervallen, indien, naar het oordeel van de 
betrokkenen, er niets te beschermen valt. Dit geldt nog sterker wanneer dergelijke 
bescherming,  bedoeld om het welbevinden van betrokkenen te verzekeren, door hen zelf, 
als enig gerechtigde vertolkers van eigen welzijn,  als een bedreiging van dat welbevinden 
wordt ervaren. De conclusie is dat in principe een individu in staat moet worden gesteld zelf 
te bepalen op welke manier en onder welke omstandigheden hij wil sterven. Verdedigers 
van deze optie menen dan ook dat de bestaande onduidelijkheid omtrent de 
levensbeëindiging in een vrije samenleving, niet behoort voor te komen.  
 
De conclusie dient hier, aldus de commissie, te zijn dat de taak van de overheid wat betreft 
het beschermen van het individu in het intermenselijk vlak tweeledig is. Enerzijds dient zij 
voorwaarden te scheppen die mensen de mogelijkheid bieden een goede dood te sterven. 
Anderzijds moet de overheid criteria stellen die misbruik van ‘euthanasie’ en hulp bij 
zelfdoding tegengaan. De overheid hoeft, in een maatschappelijk bestel dat het 
rechtsbeginsel van de zelfbeschikking van individuen kent, geen antwoord te geven op de 
vraag of ‘euthanasie’ moreel aanvaardbaar is. Die vraag dient ieder individu voor zichzelf  te 
beantwoorden. Wel moeten degenen die niet over zichzelf kunnen beschikken, door de 
overheid beschermd worden tegen een ingreep die niet in hun belang is. De overheid moet 
daarvoor criteria opstellen die de rechtspositie van alle betrokkenen duidelijk vastleggen 
 
De commissie beschrijft vervolgens de argumenten die hiertegen worden ingebracht. De 
positie – de overheid heeft wel de taak maatregelen te nemen tegen levensbeëindiging – 
stelt, aldus de commissie, dat de overheid tot taak heeft menselijk leven te beschermen, 
ook dan, wanneer de betrokkene om levensbeëindiging verzoekt of levensbeëindiging in zijn 
belang wordt overwogen. In deze positie worden drie vragen opgeroepen. De eerste betreft 
de mondigheid van de rechthebbende, de tweede de vrijwilligheid van de door hem geuite 
wens te sterven en de derde de mogelijkheid van misbruik.  
 
In deze positie is het respect voor de menselijke waardigheid het centrale begrip. Deze 
waardigheid is voor alle mensen gelijk, ongeacht of zij volwaardig of onvolwaardig zijn, of zij 
wel of niet in staat zijn zichzelf te besturen en over hun handelingen te beschikken, en 
ongeacht of zij mondig dan wel onmondig zijn. De waardigheid en het recht van mensen 
worden in beginsel niet bepaald door hun vermogen tot zelfbepaling. In een democratische 
staat heeft de overheid de plicht de onaantastbaarheid van de menselijke waardigheid te 
achten en te beschermen. In dit opzicht heeft zij gelijke plichten jegens mondigen en 
onmondigen, zij dient de fundamentele rechten van de mens te eerbiedigen en te doen 
eerbiedigen. 
 
De overheid heeft, volgens dit standpunt, de taak het menselijk leven te beschermen tegen 
aantasting van derden. Deze noodzaak tot bescherming berust op de gedachte dat het 
menselijk leven, met het oog op de menselijke waardigheid, waardevol is, ongeacht 
iemands individuele beaming dan wel ontkenning van deze waarde. De bescherming van het 
menselijk leven dient wel te worden onderscheiden van de bescherming van de 
handelingsvrijheid van individuen.  
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Het belang van de handelingsvrijheid wordt niet ontkend. Voorstanders van het standpunt 
dat de overheid het menselijk leven dient te beschermen, menen dat de overheid tot taak 
heeft het individu te vrijwaren van en te beschermen tegen opgedrongen verlenging van 
diens leven, tegen opdringerige vormen van zelfmoordpreventie, en tegen inmenging in de 
privé-sfeer. Er is geen tegenspraak aanwezig wanneer enerzijds doden op verzoek en hulp 
bij zelfdoding strafbaar gesteld worden en anderzijds het individu gevrijwaard en – zonodig 
met sanctiedreiging – beschermd wordt, tegen opgedrongen en door hem niet gewenste 
maatregelen tot behoud of verlenging van het leven.  
 
Het aan ‘euthanasie’ gerelateerde probleem dat mensen grote moeite hebben met hun 
eigen leven en sterven vraagt om een goede stervensbegeleiding. Een stervensbegeleiding 
waarin het lijden niet alleen met pijnstillende middelen, maar ook op psychische wijze 
verzacht wordt. De primaire taak van de arts en van andere hulpverleners is gelegen in het 
levensbehoud en in verlichting van het lijden. Voor het laatste zullen soms middelen 
gebruikt moeten worden welke onbedoeld als nevenefect hebben dat de patiënt sneller 
sterft. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat dat ondraaglijk lijden slechts te 
bestrijden valt met maatregelen die versneld de dood doen intreden. Juridische toetsing van 
deze handelwijze moet echter mogelijk zijn, zodat duidelijk kan worden of aan 
strafuitsluitingsgronden of rechtvaardigingsgronden voldaan is. Op deze wijze worden twee 
zaken gecombineerd. Het morele uitgangspunt voor de vaststelling van de taak van de 
overheid blijft dat het menselijk leven als zodanig beschermd dient te worden tegen 
aantasting door derden (opzettelijke doding blijft een strafbare zaak). Maar de overheid 
erkent dat er grenssituaties intreden die om een billijke beoordeling vragen, omdat een als 
ondraaglijk ondervonden lijden met de gebruikelijke middelen niet meer te verzachten viel. 
 
Tegen deze positie worden twee zaken ingebracht. Ten eerste wordt ingegaan op de 
bescherming van het leven, zoals deze in het gebod ‘Gij zult niet doden’ als ethische plicht is 
opgelegd. In dat gebod ligt  de grondgedachte opgesloten dat het leven waard is geleefd te 
worden, geen ander mens mag zich aan dat leven vergrijpen. Het is echter niet zonder meer 
evident, dat deze grondregel ook zou moeten gelden onder omstandigheden van zodanige 
aard, dat de beschermwaardige zelf het leven niet meer waard vindt te worden voortgezet 
en daarom verzoekt er een einde aan te maken.    
 
Ten tweede kan men vanuit een meer praktische benadering de vraag stellen of de hier 
ontwikkelde visie op de taak van de overheid inzake de bescherming van het leven niet op 
een aantal punten kortsluit met de dagelijkse praktijk, waardoor een aantal min of meer 
ernstige nevenwerkingen opgeroepen worden. Een van die neveneffecten is dat mensen 
naar gruwelijke manieren van zelfdoding grijpen met alle nare gevolgen vandien. Indien er 
niets wordt geregeld, is het gevolg oncontroleerbaarheid en willekeur van de beslissing. Uit 
humanitair oogpunt kan ook de vraag gesteld worden of deze visie zich voldoende 
rekenschap geeft van de concrete lijdenssituatie van patiënten die euthanasie wensen. 
 
Verdedigers van het aldus betwiste standpunt menen echter dat het misplaatst is de 
overheid te verwijten dat zij door het leven als een goed te waarderen en te beschermen 
een groep mensen in de problemen brengt. Een goede menselijke begeleiding en de 
mogelijkheden van de moderne geneeskunde kunnen geestelijk en lichamelijk lijden zodanig 
verlichten dat een voor de betrokkene aanvaardbaar leven nog heel goed mogelijk is.9 

                                                      
9 Gezondheidsraad 1982: 63-92. 
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WETSWIJZIGING? 

Na aldus de argumenten voor en tegen inmenging van de overheid tegen het licht 
gehouden te hebben, gaat de commissie over tot bespreking van de standpunten voor en 
tegen wetswijziging. In het pleidooi vóór wetswijziging stelt men dat individuen niet 
gedwongen mogen worden een vorm van sterven te aanvaarden die hen door de wet wordt 
opgelegd. Handhaving van de verbodsbepaling van artikel 293 ontneemt aan individuen de 
vrijheid overeenkomstig hun wens te sterven, terwijl het in bepaalde gevallen opheffen van 
dat verbod niemand de vrijheid ontneemt overeenkomstig zijn wens te blijven leven. Op 
deze grond zal de wetgever het verbod moeten opheffen. Het eventuele gevaar dat het 
levensbeëindigend handelen verwordt tot medische routine en zo een bedreiging vormt voor 
degenen die geen euthanasie willen, kan gekeerd worden door gebruik te maken van de 
mogelijkheden van intercollegiale toetsing en toetsing van de vrijwilligheid van het verzoek 
door anderen zoals pastores en verpleegkundigen.  
 
Een tweede argument voor opheffing van het verbod is dat de wetgever het niet nodig heeft 
geacht zelfmoord en de poging daartoe strafbaar te stellen. Omschrijft men ‘euthanasie’ als 
een vorm van zelfdoding met behulp van een ander, dan is voor een strafrechtelijke 
verbodsbepaling nog minder reden dan in geval, van (poging tot) zelfmoord. Voor 
‘euthanasie’ zijn immers duidelijk motieven van de betrokkenen te onderscheiden zoals 
ondraaglijk lijden, ongeneeslijke ziekte en stervensfase. 
 
Ook redenerend in de lijn van de leer van de materiële wederrechtelijkheid, komt men tot 
de conclusie dat het beter is de strafbepaling op te heffen. ‘Euthanasie’, met waarborgen 
omringd en aan artsen voorbehouden, behoort in het geheel niet in de sfeer van het 
strafrecht thuis. Zorgvuldige regelgeving van levensbeëindiging kan een van ‘euthanasie’ 
afkerige patiënt betere garanties bieden dat overeenkomstig zijn wil wordt gehandeld, dan 
een nauwelijks nageleefde verbodsbepaling die geen enkele waarborg tegen misbruik kan 
scheppen. 
 
Als argument tegen wetswijziging wordt aangevoerd dat de eerbied voor het menselijk leven 
verschuldigd in het algemeen, te allen tijden gehandhaafd moet worden, ongeacht het 
motief van de dader. Respect voor het menselijk leven is evenzeer een collectief goed als 
bijvoorbeeld de volksgezondheid, de openbare orde of de werkgelegenheid. Algehele of tot 
bepaalde gevallen beperkte straffeloosheid van ‘euthanasie’ of hulp bij zelfdoding leidt tot 
een vermindering van het respect en het ontzag jegens en de protectie van het menselijk 
leven. 
 
Een bijzonder bezwaar betreft de aan omschreven voorwaarden gebonden en aldus tot 
bepaalde gevallen beperkte straffeloosstelling, een bezwaar dat niet bestaat in het geval 
van algehele opheffing der strafbepaling. Deze omschrijvingen dreigen, als zij in de wet 
worden opgenomen, een objectieve en maatschappelijke geldende maatstaf in te voeren, 
zoals de stervensfase of ondraaglijk lijden. Verzoeken zullen aan de hand van zulke, bij de 
wet vast te leggen criteria, moeten worden getoetst. Het invoeren van dergelijke wettelijke 
criteria heeft de volgende consequenties: een verzoek van de lijder en een verzoek vanuit 
de omgeving van de lijder om zijn leven te (doen) beëindigen zouden allebei even redelijk 
en rechtmatig zijn, indien de bij de wet omschreven situaties in dat bepaalde geval 
aanwezig zijn. De gestelde criteria representeren niet het beeld van een samenleving die 
zoveel mogelijk het zelfbeschikkingsrecht van de burger honoreert, maar veeleer het beeld 
van een samenleving die selectief is ten opzichte van haar leden en die op bepaalde levens 
wel prijs stelt en op andere niet. De voorwaarde van betrokkenheid van een arts plaatst het 
gebeuren binnen het huidige maatschappelijk subsysteem van de hulpverlening. Dit sluit 
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aan bij een tendens van de verzorgingstaat: het vervangen van  onderlinge hulp door 
professionele hulp. Een tendens die gezien wordt als bedreigend voor de humaniteit van de 
samenleving. Verder meent men dat in de verzorgingsstaat tegenover het recht van de 
burger op verzorging, de plicht van de burger bestaat om niet door eigen toedoen in een 
situatie terecht te komen waarin hij een beroep moet doen op verzorgende functies. Tegen 
deze achtergrond kan een strafrechtelijk paternalisme - burgers beschermen tegen zichzelf - 
gerechtvaardigd worden. Analoog hieraan kan het voorwaardelijk maken van artikel 293 en 
294 opgevat worden als een vorm van paternalistische wetgeving, die de vrijheid van de 
burger om anderen te helpen inperkt, en ondergeschikt maakt aan de bevoegdheden van 
het verzorgingsstelsel. Samengevat vormen de laatste twee punten een principieel, aan de 
humaniteit van de samenleving ontleend bezwaar tegen koppeling van straffeloosheid aan 
het sociaaal systeem van de hulpverlening, aan indicaties, gesteld door professionelen.10 
 
Nadat het rapport van de Gezondheidsraad in ontvangst is genomen, wordt ter uitvoering 
van de motie-Dees op 19 oktober 1982 de Staatscommissie Euthanasie geïnstalleerd.11 De 
samenstelling van de Staatscommissie valt niet bij iedereen in goede aarde. Terborgh-
Dupuis (voorzitter van de NVVE) noemt de samenstelling een schandaal. Zij meent dat het 
laatste kabinet Van Agt in zijn nadagen op een “ongelooflijk slinkse en ondemocratische 
wijze (...) kans heeft gezien de maatschappelijke discussie over het euthanasievraagstuk zo 
niet te blokkeren, dan toch tenminste achteruit te helpen”. Zij spreekt van een CDA-coup en 
meent : “Met een enkele goede uitzondering worden de leden van de Commissie niet 
gehinderd door enige kennis van het euthanasievraagstuk.”12 De NVVE heeft dus weinig 
vertrouwen in de Staatscommissie en geeft daarom op dit moment de voorkeur aan een 
regeling door middel van een gematigd vervolgingsbeleid.13 
 

5.2  DISCUSSIE OVER ZORGVULDIGHEIDSEISEN 

Op initiatief van de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde is in het 
najaar van 1980 een groepsgesprek belegd over vragen die zich in de praktijk voordoen met 

                                                      
10 Gezondheidsraad 1982: 99-107. 
11 Het voorzitterschap is  de raadsheer bij de Hoge Raad H.J.M. Jeukens. Leden zijn: M.W. van 
Beinum (hervormd predikant), A. van den Berg (verpleegkundige), L.A. Cahn (psychiater), W.J.Chr. van 
Gestel (geneeskundig hoofdinspecteur), W.C.M. Klijn (hoogleraar theologische ethiek), J.R.H. Kuyper 
(directeur hoofdafdeling staats- en strafrecht van het ministerie van Justitie), S.A. de Lange (hoogleraar 
neurochirurgie), H.J.J. Leenen (hoogleraar sociale achtergronden van gezondheid en gezondheidszorg), 
R.C. Lensink-Bosman (vice-president arrondissementsrechtbank), L.C.M. Meijers (advocaat-generaal bij 
de Hoge Raad), P. Mout (raadsheer bij de Hoge Raad), W. Nieboer (hoogleraar strafrecht, 
strafprocesrecht en forensische psychiatrie), A.P. Oliemans (huisarts) en C.J.B.J. Trimbos (hoogleraar 
preventieve en sociale psychiatrie). 
12 Terborgh-Dupuis 1982: 1-2. In het Welzijnsweekblad noemt de socioloog Hilhorst de samenstelling 
verrassend. Ook hij is van mening dat de commissieleden, op enkele uitzonderingen na, tot op heden 
geen rol gespeeld hebben in de professionele en publieke meningsvorming en discussie over 
‘euthanasie’ en dat de meesten niet bekend staan als deskundigen terzake. Hij stelt dat met het 
passeren van de twee euthanasie-organisaties bij het instellen van de staatscommissie een 
onaanvaardbaar deel van de Nederlands knowhow op dit gebied buiten de deur is gehouden (H. 
Hilhorst, ‘Staatscommissie Euthanasie: miskleun of opzet?’, Welzijnsweekblad, 21 januari 1983: 6). Op 
een kamervraag van het D’66 lid Tiesinga-Autsema over de samenstelling van de Staatscommissie 
Euthanasie, laat de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur - Van der Reijden - weten 
dat gestreefd is naar een evenwichtige vertegenwoordiging van personen die uit hoofde van hun 
medische, juridische of ethische professie kunnen adviseren en dat daarbij niet gevraagd is hoe zij 
persoonlijk staan tegenover ‘euthanasie’ (Handelingen Eerste Kamer 1982-1983, Aanhangsel, nr. 8). 
13 Terborgh-Dupuis in Hervormd Nederland 29 oktober 1983: 47. 
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betrekking tot ‘euthanasie’.14 In 1982 verschijnt naar aanleiding hiervan een publicatie van 
de hand van twee deelnemers - Leenen en Rasker - waarin ingegaan wordt op eisen die 
gesteld moeten worden aan toepassing van levensbeëindiging op verzoek. 
 
In het groepsgesprek wordt euthanasie gedefinieerd als: “Een opzettelijk levensverkortend 
handelen of een opzettelijk nalaten van levensverlengend handelen door een ander dan de 
betrokkene op diens verzoek.” In de discussie die daarop volgt, wijst de arts Van de Does 
de Willebois deze definitie van de hand. In zijn optiek is het nalaten van medisch zinloze 
handelingen geen ‘euthanasie’. Hij wil alleen van ‘euthanasie’ spreken wanneer de bedrijver 
ervan de bedoeling heeft om te doden.15 

ZORGVULDIGHEIDSCRITERIA 

De deelnemers aan het gesprek achten het verzoek een belangrijk element bij euthanasie. 
Zij menen dat met het verrichten van (ook passieve) ‘euthanasie zonder verzoek’ een grens 
overschreden wordt die niet overschreden dient te worden. Op een verzoek van de familie 
behoort niet te worden ingegaan, aldus de gespreksgroep, omdat zelfbeschikking over de 
eigen dood een hoogst persoonlijke zaak is. Bovendien kan die familie eigen belangen 
hebben bij het overlijden. 
 
De gespreksgroep acht voor het handelen van de arts bij een verzoek om euthanasie, een 
aantal aanwijzingen van belang: draag zorg voor het verschaffen van goede informatie aan 
degene die om levensbeëindiging verzoekt, maak eventuele gewetensbezwaren meteen na 
het verzoek bekend en verwijs door naar een welwillende arts, draag er zorg voor dat aan 
de patiënt de geëigende en aangewezen zorg is verleend – zoals adequate pijnbestrijding, 
consulteer een of meer collega’s, zorg voor deskundige en zorgvuldige begeleiding van het 
proces van verzoek tot feitelijke verrichting, leg de wijze van begeleiding in de 
ziektegeschiedenis vast, voer de levensbeëindiging zelf uit en geef geen verklaring van 
natuurlijk overlijden af.16 
 
De artsen Meijler en Roos stellen in een reactie op de publicatie dat er bovendien 
voorwaarden geformuleerd moeten worden ten aanzien van het lijden: er dient sprake te 
zijn van een eindstadium van een dodelijke organische ziekte gepaard gaande met 
ondraaglijk lijden en/of ontluistering. Zij menen dat, als aan de voorwaarden is voldaan en 
patiënt en behandelend arts tot de overtuiging zijn gekomen dat alleen euthanasie nog 
uitkomst kan brengen, beiden bereid dienen te zijn deze onherroepelijke stap te voorzien 
van optimale waarborgen vooraf en vooral ook van toetsing achteraf.17 
 
Volgens Meijler en Roos kan en mag euthanasie uit de strafrechtelijke sfeer worden 
gehaald, mits de regels en voorwaarden gegeven door Leenen, Rasker en henzelf, in acht 
worden genomen.18 Van der Sluis verzet zich tegen een dergelijke gedachte. In zijn optiek is 
een scherpe grens tussen palliatie met levensbekorting en ‘euthanasie’ meestal niet 
aanwezig. ‘Euthanasie’ is in zijn optiek een grensprobleem. Grensproblemen zullen er altijd 
zijn en waarschijnlijk worden ze slechts groter door legalisering. Wetten die dergelijke 

                                                      
14 Bij dat gesprek waren aanwezig: L.B.W. Jongkees, H.J. Dokter, L.J. Endtz, C.G. Korevaar, J.K. van 
der Korst, H.J.J. Leenen, J.J. Rasker, H.G.M. Rooymans, A. Sikkel en H.M. Terborgh-Dupuis  (Leenen en  
Rasker 1982: 553). 
15 Van der Does de Willebois 1982: 1107.  
16 Leenen en Rasker 1982: 554-557. 
17 Meijler en Roos 1982: 1268-1289.   
18 Meijler en Roos 1982: 1288. 
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uitzonderlijke gevallen pretenderen te regelen zijn altijd slechte wetten: “hard cases make 
bad laws”.19 
 
In een andere reactie komt naar voren dat alleen wanneer de zieke niet meer kan slikkken, 
de arts euthanasie zou moeten toepassen. In andere gevallen moet hulp bij zelfdoding 
worden toegepast.20 Er wordt ook op gewezen dat de patiënt over kan gaan tot 
voedselabstinentie.21  
 
In de reacties ontspint zich ook een discussie over de rol van apothekers. De apotheker 
Hage-Noël is van mening dat de apotheker een eigen verantwoordelijkheid heeft en niet 
verplicht kan worden tot aflevering van een euthanaticum.22 Leenen geeft hierop het 
antwoord dat de marges waarbinnen de apotheker kan weigeren een geneesmiddel op 
recept af te geven klein zijn. Die weigering moet gebaseerd zijn op zijn oordeel als 
apotheker. De apotheker mag niet weigeren op grond van overwegingen die berusten op 
een persoonlijke overtuiging. De arts en de patiënt zijn een bepaalde gedragslijn 
overeengekomen en de apotheker, die over een concrete problematiek geen oordeel kan 
hebben en daar niet bij betrokken is, mag het beleid van de behandelende arts dat in het 
recept tot uitdrukking komt, niet doorkruisen. Het stellen van voorwaarden ligt dan ook niet 
op de weg van de apotheker.23 
 
Uit de discussie over de zorgvuldigheidscriteria blijkt dat sommige artsen, anders dan de 
rechtbanken tot dan toe, van mening zijn dat de terminale fase een noodzakelijke 
voorwaarde is voor het toepassen van euthanasie. Verder valt op dat er meer aandacht 
komt voor de procedurele eisen die aan euthanasie gesteld dienen te worden. 

DE VERKLARING VAN OVERLIJDEN 

Het tekenen van de overlijdensverklaring in geval van levensbeëindiging is een heet 
hangijzer. Het is duidelijk dat veel artsen wanneer ze euthanasie toepassen, aangeven dat 
er naar hun overtuiging sprake is geweest van natuurlijk overlijden. Een aantal redenen 
worden geopperd voor deze handelwijze: artsen vullen de overlijdensverklaring zo in omdat 
ze geen pottenkijkers willen, artsen redeneren op grond van slechts summiere kennis van 
de Wet op de Lijkbezorging dat ‘de natuur een handje helpen’ niets afdoet aan de eigenlijke 
oorzaak van de op handen zijnde dood, de patiënt legt de arts geheimhouding op,24 de arts 
meldt niet vanwege de emotioneel zware consequenties die dat heeft voor de familie.25  
 
De politiearts Cremers is van mening dat, door het invullen van de verklaring van natuurlijk 
overlijden de arts zich opstelt als alleenheerser en zich tot alleenrechter maakt. Hij is echter 
tegelijkertijd van oordeel dat de Wet op de Lijkbezorging geen goed middel is om de arts te 
controleren, omdat de controle staat of valt met de openheid van de arts.26 De jurist Bos 
                                                      
19 Van der Sluis 1983: 472-474. Hij vermeldt bovendien dat naar zijn ervaring kritiek op de 
euthanasiebeweging in Nederland nauwelijks meer wordt getolereerd. 
20 Schaepman-van Geuns 1982: 1697. 
21 Van der Kroon 1982: 1697. 
22 Hage-Noël 1982: 1055-1056.  
23 Leenen 1982: 1056. 
24 Deze redenen worden genoemd door Cremers (Cremers 1982: 989). Cremers zal later - wanneer 
hij bekritiseerd wordt -  stellen dat hij zelf niet achter het argument van de geheimhoudingsplicht staat 
(Cremers 1983: 1356).  
25 Admiraal 1982 Metamedica : 287. 
26 Uit het feit dat er geen klachten van naasten komen over het laatste stadium mag worden afgeleid, 
aldus Cremers, dat de arts het blijkbaar goed doet. Als artsen niet willen dat hun handelen 
gecontroleerd wordt, en als de samenleving harde steeksproefgewijze controle niet verdedigbaar acht 
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verwerpt deze redenering als onoprecht en onrechtvaardig. Als men voor ‘euthanasie’ is - 
hijzelf is dat niet - dan moet men daar openlijk voor uitkomen en controle door justitie niet 
uit de weg gaan. Zwijgen is, in zijn optiek, een oneerlijke, heimelijke uitvlucht, die het 
aanzien van en het vertrouwen in de medische stand ondermijnt.27  
 
Een jaar later reageert Leenen op de discussie over de doodsoorzakenverklaring. Het feit 
dat een patiënt een letale ziekte heeft en dat daarmee een doodsoorzaak aanwezig is die tot 
overlijden zou hebben geleid, is geen reden om te stellen dat de patiënt is overleden aan 
een natuurlijke doodsoorzaak. Het levensbeëindigend handelen leidt immers tot een eerder 
overlijden dan op grond van de ziekte het geval zou zijn geweest. Leenen acht het motief 
dat de arts moeite heeft met bemoeienis van lijkschouwer en officier van justitie niet valide. 
Hij meent dat een arts, die tot euthanasie en hulp bij zelfdoding overgaat, bereid moet zijn 
zich te verantwoorden. Volgens Leenen heeft de arts die zich houdt aan goede criteria geen 
strafvervolging te vrezen. Het gegeven dat de nabestaanden met een voor hen onbekende 
situatie kunnen worden geconfronteerd, vormt een reëel probleem. Dit is echter geen grond 
voor het ontduiken van de wet of voor het afleggen van een valse verklaring, aldus 
Leenen.28 
 
De meest voor de hand liggende oplossing die Leenen ziet, is het aanpassen van de 
doodsoorzakenverklaring door euthanasie en hulp bij zelfdoding als aparte doodsoorzaken 
op te nemen in deze verklaring. In dat geval raken niet-geïnformeerde familieleden niet op 
de hoogte en kan de officier van justitie toch toetsen of de overlijdenshulp zorgvuldig 
volgens de criteria is gegeven. Dit laatste is ook in het algemeen belang. Leenen meent dat 
de weging tussen het extra leed voor de niet-geïnformeerde nabestaanden en het algemeen 
belang in andere handen behoort te liggen dan die van de arts. 
 
De aandacht voor de verklaring van overlijden is een teken dat procedurele 
zorgvuldigheidseisen belangrijker beginnen te worden in de euthanasie-discussie. De 
aandacht voor dit onderwerp laat bovendien zien dat die discussie in een nieuw stadium 
verkeert, een waarin nagedacht wordt over hoe de maatschappelijke controle van 
euthanasie georganiseerd kan worden.  
 

5.3  TOEPASSINGEN VAN EUTHANASIE EN VERVOLGINGEN 

SCHOONHEIM 

Op 16 juli 1982 maakt de huisarts Schoonheim een einde aan het leven van een van zijn 
patiënten. De patiënte in kwestie, de 95-jarige M.B., heeft hem de afgelopen tien jaar 
verschillende malen gevraagd haar leven te beëindigen met behulp van een medische 
ingreep. Mevrouw B. lijdt sterk onder de gestage achteruitgang van haar gezondheid: 
achteruitgang van haar gehoor-, gezichts- en spraakvermogens, duizelingen, blijvende 
invaliditeit en bedlegerigheid ontstaan door een heupfractuur. Verdergaande lichamelijke 
                                                                                                                                       
en als er van de naasten geen roep om controle komt, dan is berusting in de bestaande situatie het 
enige dat rest, concludeert Cremers (Cremers 1983: 1356).  
27 Bos 1983: 90. 
28 Leenen 1983 Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. De redenering van Cremers wat betreft het 
beroepsgeheim gaat volgens Leenen niet op. Het beroepsgeheim mag worden geschonden in drie 
gevallen: bij toestemming van de patiënt, bij wettelijk voorschrift, en bij conflict van plichten. Een 
dergelijk conflict kan alleen aanwezig zijn in die gevallen, waarin de wetgever niet zelf besloten heeft 
welke plicht moet prevaleren. Dat is in deze niet het geval.  
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aftakeling en ontluistering van haar persoon ligt in de lijn der verwachting.29 In de week 
voorafgaande aan haar dood gaat de gezondheid van M.B. sterk achteruit. Zij kan niet meer 
eten en drinken en er treedt een bewustzijnsverlaging op. Op 12 juli gaat het haar weer wat 
beter. Zij kan weer spreken en is helder van geest. Zij heeft echter zowel geestelijk als 
lichamelijk ernstig geleden onder de inzinking. Zij verklaart een dergelijke ervaring niet nog 
eens mee te willen maken en ze dringt opnieuw aan op euthanasie. Wanneer haar zoon het 
verzoek ondersteunt, besluit Schoonheim aan het verlangen van M.B. toe te geven. Op 16 
juli voert Schoonheim, in aanwezigheid van zijn arts-assistent, een laatste gesprek met de 
vrouw, haar zoon en schoondochter. In dat gesprek stelt mevrouw dat ze maar één wens 
heeft: zo snel mogelijk sterven. Aansluitend op dit gesprek beëindigt Schoonheim haar 
leven. 
 
Schoonheim meldt de politie dat hij euthanasie heeft toegepast. Op verzoek van de 
hulpofficier van justitie schouwt een gemeentelijk lijkschouwer het lijk en verricht de 
gerechtelijk patholoog-anatoom een uit- en inwendige schouwing. Op basis van het 
toxicologisch onderzoek komt de apotheker-toxicoloog tot de conclusie dat de aangetroffen 
Diazepam aangewezen kan worden als de doodsoorzaak van mevrouw B. 

POLS 

In de nacht van 4 op 5 augustus 1982 maakt de psychiater Pols een einde aan het leven 
van haar vriendin H. S. Mevrouw S. is een 73-jarige multiple sclerosis- patiënte. Zij verblijft 
in een bejaardencentrum en haar toestand gaat steeds verder achteruit. In de loop der 
jaren vraagt zij mevrouw Pols bij herhaling en met aandrang haar te helpen sterven. In de 
betreffende nacht geeft mevrouw Pols haar een vloeistof waarin Seconal is opgelost. 
Mevrouw S. drinkt daar een paar glazen port bij om zo het effect van de Seconal te 
versterken. Hiervan raakt mevrouw S. bewusteloos.  
 
Mevrouw Pols verklaart later, dat zij van half twaalf tot half twee ‘s nachts gewacht heeft, 
alvorens, uit vrees dat het verplegend personeel mevrouw S. vindt voordat ze gestorven is, 
drie injecties met elk 40 mg. morfine te geven.30  Mevrouw Pols verklaart dat de ademhaling 
van mevrouw S. gestopt is tussen de tweede en derde injectie en dat ze na de laatste 
injectie geen hartslag en geen bloedruk meer heeft kunnen waarnemen.31  
 
Bij thuiskomst stelt mevrouw Pols de officier van justitie in kennis van haar handelen, 
waarna het politieonderzoek begint. Processen-verbaal worden opgemaakt, er wordt sectie 
verricht en een toxicologisch onderzoek gedaan. Mevrouw Pols zal in april 1984 voor de 
rechtbank Groningen verschijnen. 

SCHOONHEIM VOOR DE RECHTBANK ALKMAAR 

Josephus Jitta, de hoofdofficier van het district Alkmaar is ervan overtuigd dat Schoonheim 
voldaan heeft aan de voorwaarden die gesteld zijn in de vonnissen van de zaken Postma en 
Wertheim. Hij adviseert het College van Procureurs-Generaal de zaak te seponeren. Dit 
advies wordt door hen echter niet opgevolgd en het parket Alkmaar krijgt de opdracht de 
zaak voor de rechter te brengen. De reden hiervoor lijkt te zijn dat men meer duidelijkheid 
wil over de voorwaarden voor toelaatbare euthanasie, met name de eis van consultatie en 
de eisen die er gesteld moeten worden aan het lijden. Men betwijfelt of het overleg met de 

                                                      
29 Nederlandse Jurisprudentie 1984, nr. 43. 
30 Informatie over middelen heeft mevrouw Pols verkregen via de eerder vermelde brochure 
Verantwoorde Euthanasie van Admiraal.  
31 Nederlandse Jurisprudentie 1984, nr. 450. 
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arts-assistent gekenmerkt kan worden als een voldoende onafhankelijke consultatie. Verder 
vraagt men zich af of er in dit geval gesproken kan worden van ondraaglijk lijden. Dit laatste 
mede in het licht van het feit dat de toestand van mevrouw op het moment van de 
euthanasie, aan de beterende hand was.32 Een andere vraag die er leeft, is of euthanasie 
wel toegepast kan worden bij een patiënt van wie het lijden in belangrijke mate psychisch 
bepaald is.33 
 
In april 1983 komt de zaak Schoonheim voor de rechtbank Alkmaar. De officier van justitie 
legt Schoonheim ten laste dat hij mevrouw B., op haar uitdrukkelijk en ernstig verlangen 
van het leven heeft beroofd. In haar requisitoir prijst de officier het optreden van 
Schoonheim en zijn moed om in het openbaar verantwoording af te leggen. Zij stelt dat 
naar haar mening de wet hopeloos achterloopt bij de maatschappelijke ontwikkelingen 
inzake het zelfbeschikkingsrecht.34  
 
Schoonheim heeft de Arnhemse advocaat Sutorius in de arm genomen. Daarmee heeft hij 
een advocaat die ervan houdt om zaken principieel aan te pakken. Sutorius brengt naar 
voren dat het gedrag van Schoonheim niet aangemerkt kan worden als ‘van het leven 
beroven’. Een actief en opzettelijk element heeft immers ontbroken in zijn gedrag bij de 
levensbeëindiging van mevrouw.  
 
De rechtbank verwerpt dit verweer. Zij stelt dat de uitdrukking ‘van het leven beroven’ 
gangbaar taalgebruik was in de tijd van de totstandkoming van de betreffende 
wetsbepaling. De uitdrukking dient beschouwd te worden als synoniem van ‘doden’ of ‘doen 
sterven’. Bovendien is de rechtbank van mening dat nergens uit blijkt dat de wetgever met 
de term ‘van het leven beroven’ een actief en opzettelijk element in het gedrag van de 
dader, zoals door de raadsman bedoeld, noodzakelijk heeft geacht. Uit de Memorie van 
Toelichting op artikel 293 blijkt, zo stelt de rechtbank, dat de wet niet de aanval tegen het 
leven van een bepaald persoon bestraft, maar de schending van de eerbied aan het 
menselijk leven in het algemeen verschuldigde, onverschillig uit welk motief gehandeld 
wordt. 
 
Het tweede verweer van Sutorius is dat er sprake is van een ontbreken van de materiële 
wederrechtelijkheid. Ten aanzien van dit verweer overweegt de rechtbank  
 

dat in steeds bredere kring wordt aanvaard het zelfbeschikkingsrecht in zake de 
beëindiging van het eigen leven; dat het een feit van algemene bekendheid is dat 
het voor op aanvaardbare, niet geweldadige wijze beëindigen van het eigen leven 
hulp van derden veelal noodzakelijk is; dat derhalve aan het verlenen van hulp bij 
vrijwillige levensbeëindiging, ook al levert die hulpverlening in formele zin een 
overtreding van art. 293 of art. 294 Sr op, de materiële wederrechtelijkheid kan 
ontbreken, indien en voor zover dat handelen rechtens niet als onwenselijk 
aangemerkt kan worden.35 

 
Tot het ontbreken van de materiële wederrechtelijkheid kan worden besloten wanneer de 
hulpverlening aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De rechtbank stelt dat er sprake moet 
zijn van een weloverwogen verzoek, van duurzaam lijden en van zorgvuldig handelen door 
de hulpverlener. De rechtbank is van mening dat in de zaak Schoonheim aan deze 

                                                      
32 Anjewieden 1988: 22. 
33 Feber 1987 Euthanasie: 58. 
34 Herbergs 1984: 157-158. 
35 Nederlandse Jurisprudentie 1983, nr. 407: 1277. 
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voorwaarden is voldaan en ontslaat hem van rechtsvervolging.36 Het Openbaar Ministerie 
gaat tegen dit vonnis in hoger beroep. 
 
De Alkmaarse rechtszaak leidt tot vragen in het parlement. Op de vraag aan de minister of 
er sprake is van een soepeler vervolgingsbeleid, antwoordt minister Korthals Altes 
ontkennend. Op de vraag of de officier van justitie in de zaak Schoonheim haar mening over 
zelfbeschikking mocht uiten, maakt de minister een onderscheid tussen de persoonlijke 
opvatting van de officier en de opvattingen van het Openbaar Ministerie. De officier van 
justitie heeft de door haar geuite opvatting, dat het recht op zelfbeschikking over het leven 
een grondrecht van de burger is, inclusief het recht om aan dat leven een einde te maken, 
niet naar voren gebracht als de visie van het Openbaar Ministerie. Zij heeft op basis van de 
opvattingen van het Openbaar Ministerie geconcludeerd tot strafbaarheid van de arts. Na 
kennisneming van het requisitoir is de minister van mening dat het vervolgingsbeleid naar 
vorm en inhoud niet ongeloofwaardig is gemaakt.37 
 
De uitspraak van de rechtbank Alkmaar leidt eveneens tot commentaren buiten het 
parlement. Leenen, lid van de Staatscommissie Euthanasie, noemt het vonnis belangrijk 
omdat het uitdrukkelijk uitgaat van het zelfbeschikkingsrecht van de mens. Hetgeen de 
patiënt wil, is als basis van de hulpverlening genomen. De criteria voor hulpverlening komen 
op de tweede plaats. De gedachtegang van dit vonnis is dan ook principieel anders dan die 
van de eerdere vonnissen van Leeuwarden en Rotterdam, aldus Leenen.38 
 
De jurist Scholten stelt dat het terecht is dat het Openbaar Ministerie in beroep is gegaan. 
Niet zozeer omdat de dader niet vrijuit moet gaan maar vanwege de algemene werking die 
er van dit vonnis uitgaat: “het zet de deur open naar algehele straffeloosheid van 
euthanasie”. Naar haar mening staat de strekking van artikel 293 van het Wetboek van 
Strafrecht niet op één lijn met de waarde dat het mogelijk moet zijn onder vastgestelde 
voorwaarden een einde te maken aan ondraaglijk lichamelijk lijden. Bescherming van het 
leven verdient hogere prioriteit. Volgens haar gaat het in het hoger beroep om het vinden 
van een juridische constructie die euthanasie door artsen, onder voorwaarden, juridisch 
mogelijk maakt, zonder artikel 293 uit het Wetboek van Strafrecht te schrappen.39 
 
De Blois en Borst - eveneens juristen - reageren negatief op het vonnis. Zij zijn van mening 
dat in het geldend recht geen grondslag te vinden is voor een zelfbeschikkingsrecht van de 
mens in het algemeen. Bovendien menen zij dat sommige rechten zo fundamenteel zijn dat 
                                                      
36 Nederlandse Jurisprudentie 1983, nr. 407: 1277. Sutorius heeft ook nog een derde verweer naar 
voren gebracht - een beroep op overmacht - maar dat is, na het accepteren van het ontbreken van de 
materiële wederrechtelijkheid, niet meer in beschouwing genomen. 
37 Het gaat hierbij om vragen van leden van de Tweede Kamer - Leerling (RPF) en Schutte (GPV) - en 
een lid van de Eerste Kamer - Leyten- de Wijkerslooth de Weerdesteyn (CDA) (Handelingen Tweede 
Kamer 1982-1983, Aanhangsel, nr. 940 en nr. 836; Handelingen Eerste Kamer 1982-1983, Aanhangsel, 
nr. 39). Naar aanleiding van de antwoorden van de minister stelt Leyten een aantal aanvullende vragen 
onder andere naar de bestaande jurisprudentie omtrent combinaties van doden op verzoek en hulp bij 
zelfdoding door een arts. Korthals Altes antwoordt dat hem een zaak bekend is die geseponeerd is 
waarin een arts zijn patiënt middelen tot zelfdoding heeft verschaft en toen de beoogde uitwerking van 
deze middelen uitbleef zelf een handeling verricht heeft waardoor de dood van de patiënt is ingetreden 
(Handelingen Eerste Kamer 1983-1984, Aanhangsel, nr. 17). Leyten heeft ook aangedrongen op een 
interimrapport van de Staatscommissie Euthanasie over het geldende recht en de uitleg daarvan in de 
rechtsspraak, maar de staatscommissie heeft laten weten niet voornemens te zijn een dergelijk rapport 
uit te brengen. 
38 Leenen in noot onder het vonnis van de Arrondissementsrechtbank Alkmaar 10 mei 1983 in 
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1983: 208. 
39 Scholten 1983: 1447-1449. 
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ook de rechthebbende daarover niet kan beschikken. Het recht op leven behoort daar in 
hun optiek toe. Zij concluderen dat de rechtbank in haar uitspraak ten onrechte refereert 
aan een zelfbeschikkingsrecht inzake de beëindiging van het leven. In hun ogen is 
zelfbeschikking een politiek desideratum en geen recht. Ook zwakt, in hun optiek, de 
rechtbank Alkmaar de tot nu toe gestelde voorwaarden af. De Blois en Borst willen graag 
dat de Alkmaarse beslissing ter toetsing aan hogere rechterlijke instanties wordt voorgelegd, 
omdat “dergelijke inconstitutionele rechterlijke uitspraken niet dienen te worden ontzien”. 40 
 
De Nederlandse bisschoppen maken in een brief aan minister-president Lubbers hun 
bezorgdheid kenbaar over uitspraak en procesgang in de zaken Wertheim en Schoonheim. 
Zij vinden dat de huidige wet wordt uitgehold en schrijven dat toe aan twee factoren: de 
uiteenlopende interpretaties van het begrip ‘euthanasie’, en een te ruime opvatting over de 
invloed die in de maatschappij levende denkbeelden - ook als ze tegen de wet ingaan - 
zouden mogen hebben op rechterlijke uitspraken. De bisschoppen menen dat de grens naar 
‘actieve directe euthanasie’ niet moet worden overschreden. Zij achten de dood als 
neveneffect van pijnbestrijding toegestaan en ook oordeelvorming over zin of zinloosheid 
van menselijke interventies. ‘Euthanasie’ impliceert echter een geheel ander oordeel: het 
bevat een uitspraak over de zinloosheid van het nog resterende leven zelf. Mensen en een 
gemeenschap van mensen moeten zich van een dergelijk oordeel onthouden, aldus de 
bisschoppen.41 

GETUIGENISSEN UIT DE PRAKTIJK 

Naast de gegevens die vrijkomen uit de jurisprudentie beschikken we over een aantal 
bronnen die informatie bieden over de eisen die artsen zelf aan een zorgvuldige 
euthanasietoepassing stellen. Wat betreft artsen die positief staan tegenover euthanasie zijn 
drie bronnen van belang: de geschriften van de huisarts Kenter, een artikel van de latere 
hoogleraar huisartsengeneeskunde Meyboom-de Jong en een niet gepubliceerd verslag 
waarin vier artsen geinterviewd worden.  
 
Eind 1983 verschijnt er in Medisch Contact een artikel van de huisarts Kenter, waarin hij 
zeven gevallen van ‘euthanasie’42 uitgebreid beschrijft, waar hij in de periode 1976-1981 
mee te maken heeft gehad. De drie hier volgende gevallen kunnen aangeduid worden als 
euthanasie in de huidige betekenis van het woord. De eerste casus betreft een 29-jarige 
vrouw die door suikerziekte in een deplorabele situatie terecht is gekomen. De pijn en de 
infauste prognose maken het leven voor haar ondraaglijk en zinloos, en zij uit de wens tot 
levensbeëindiging. Haar ouders en zusters steunen haar in haar wens en na overleg met 
specialisten wordt de euthanasie uitgevoerd. Het tweede geval betreft een 58-jarige 
kankerpatiënte met uitzaaiingen. Bij haar wordt tot een palliatief beleid besloten, waarop de 
specialist haar terugverwijst naar Kenter. Tijdens een gesprek, waarbij ook haar echtgenoot 
aanwezig is, komt de vraag naar voren of Kenter bereid is tot euthanasie. Kenter is van 
mening dat de vrouw  zich zorgvuldig voorbereid heeft op de dood, zij heeft alles - 
waaronder een euthanasieverklaring - zelf geregeld. Ook bij haar wordt euthanasie 
toegepast. Het derde geval betreft een vrouw van 85 jaar die, eveneens door kanker, 
immobiel is, ernstige pijn lijdt en voedselproblemen heeft. Reeds in het ziekenhuis heeft zij, 
tijdens een bezoek van Kenter, euthanasie ter sprake gebracht. Zij maakt duidelijk dat ze uit 
                                                      
40 De Blois en  Borst 1983: 1249-1253.  
41 De brief is gedateerd 16 juni 1983 en is onder andere gebaseerd op een advies van een werkgroep 
onder voorzitterschap van F. Oostvogel (Biltstraat 1-2-1 1983: 235-236). De Katholieke Vereniging van 
Ziekeninrichtingen sluit zich in een brief aan de minister-president aan bij de Nederlandse bisschoppen 
(Biltstraat 1-2-1 1983: 289). 
42 Kenter bespreekt zowel gevallen van ‘actieve’ als van ‘passieve euthanasie’. 
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het ziekenhuis ontslagen wil worden en in het verzorgingstehuis waar ze woont, wil sterven. 
Alhoewel dat in het tehuis wel enige problemen veroorzaakt, wordt de euthanasie daar 
toegepast. Een vierde casus betreft zelfdoding. Het gaat om een 74-jarige vrouw, eveneens 
kankerpatiënte. De vrouw weigert specialistische begeleiding. Zij wil geen belastende 
onderzoeken en ziet haar toekomst als kortdurend. Zij krijgt een zogenaamde ‘Brompton-
cocktail’ wegens toenemende heftige pijn en de volgende ochtend wordt zij dood in bed 
gevonden. Zij heeft alles in één keer ingenomen. 
 
Kenter meldt in zijn beschouwing dat het hem bekend is dat in voorkomende gevallen 
waarbij ‘euthanasie’ wordt toegepast dikwijls wordt nagelaten te vermelden dat 
levensbeëindigend handelen de doodsoorzaak is. Kenter, die het aantal malen dat 
‘euthanasie’ wordt toegepast schat op 10% van de sterfgevallen, is van mening dat in de 
praktijk levensbeëindiging plaatsvindt in de terminale fase.43 Hij meent dat het doel niet een 
bekorting van het leven is, maar een beëindiging van onomkeerbaar ernstig lijden waarbij 
vitale functies zijn ondermijnd. ‘Euthanasie’, zo is Kenters overtuiging, is geen impulsieve 
handeling, maar een zorgvuldig afgewogen onderdeel van de stervensbegeleiding van een 
patiënt en diens omgeving. De huisarts vervult daarin een centrale rol en hij moet 
nauwgezet verschillende procedures volgen, waaronder overleg met de familie, met de 
behandelend specialist of met een onafhankelijk vertrouwensarts.44 Over het moment van 
uitvoering heeft de huisarts het laatste woord, omdat hij door zijn medische deskundigheid 
en ervaring, minder subjectief staat tegenover het stervensproces dan de andere 
betrokkenen. Het is zeer gewenst, zo besluit Kenter zijn artikel, dat er meer en openlijker 
wordt gepubliceerd over ‘euthanasie’. Door aldus de feitelijke situatie meer prijs te geven, 
zo meent hij, vergroot men de kans op meer begrip, op het vermijden van kunstfouten en 
draagt men bij aan het wegwerken van de juridische achterstand op de medische feiten.45 
 
Een jaar later verschijnt er een boekje van de hand van Kenter, waarin hij zijn gegevens en 
overwegingen uit het artikel in Medisch Contact verder uitwerkt.46 Kenter onderstreept dat 
‘euthanasie’ vrijwillig moet zijn, dat wil zeggen op uitdrukkelijk en herhaald verzoek. Het 
verzoek moet, naar zijn mening, ingegeven zijn door het verlangen van de betrokkene uit 

                                                      
43 Iemand die niet ernstig lijdt en bij wie het einde niet in zicht is moet niet bij Kenter zijn, blijkt in 
een interview in De Tijd. Hij acht zich niet competent dat te beoordelen, dat moet een psychiater doen 
(P. van den Eijk, ‘Uit de praktijk van een Aerdenhoutse huisarts’, De Tijd, 7 oktober 1983). 
44 Elders stelt Kenter dat hij de specialist raadpleegt over de diagnose en prognose. Hij bespreekt 
met hem de mogelijkheid van levensbeëindiging - tenminste als hij niet bij voorbaat weet dat deze 
daarvan een tegenstander is. Als de specialist tegenstander is van ‘euthanasie’, spreekt hij er met een 
andere arts over. Kenter meent dat collegiaal overleg belangrijk is om eventuele relativeringen van de 
eigen overtuigingen te vernemen en niet het gevaar te lopen te worden meegesleept door de verzoeken 
van de familie (De Tijd, 7 oktober 1983). 
45 Kenter 1983.  
Op een vraag van de parlementariër Schutte (GPV) naar aanleiding van dit artikel deelt minister 
Korthals Altes van Justitie mee dat onmiddellijk na kennisgeving van het artikel de hoofdofficier van 
justitie te Haarlem besloten heeft een onderzoek in te stellen. Deze heeft samen met de inspecteur van 
de volksgezondheid een gesprek gevoerd met Kenter. In dat gesprek is onder ander vastgesteld dat 
Kenter een aantal keren niet gehandeld heeft overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de 
Lijkbezorging, met andere woorden dat hij een valse verklaring van natuurlijk overlijden heeft 
afgegeven. Van dat gesprek heeft de hoofdofficier een verslag gemaakt dat hij, vergezeld van zijn 
advies, heeft doen toekomen aan de procureur-generaal bij het Gerechtshof te Amsterdam. Daarna is 
de zaak besproken in de vergadering van de procureurs-generaal. Naar aanleiding van die bespreking is 
de procureur-generaal bij het Gerechthof Amsterdam tot het oordeel gekomen dat, gelet op de 
beschikbare gegevens, er onvoldoende reden bestaat het onderzoek in deze zaken voort te zetten 
(Handelingen Tweede Kamer, 1983-1984, Aanhangsel, nr. 201). 
46 Kenter 1984. 
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het lijden verlost te worden door de enige overgebleven mogelijkheid: de dood. Kenter 
meent dat de stelling dat optimale stervensbegeleiding actieve levensbeëindiging altijd 
overbodig maakt, getuigt van veel pretenties. Men gaat dan voorbij aan de uitdrukkelijke 
wens tot ‘euthanasie’ die bij een aantal patiënten wel degelijk bestaat, ook bij optimale 
stervensbegeleiding. Mensen die beweren dat ‘euthanasie’ overbodig zou zijn, blijven steken 
in eigen gevoel, taboe of religieuze overtuiging. Het is goed voorstelbaar, zo meent hij, dat 
bij een bepaalde houding van de arts, verzoeken om ‘euthanasie’ hem niet bereiken en dat 
hij zo met een dergelijke attitude zijn gelijk binnenhaalt. 
 
De arts Meyboom-De Jong - werkzaam op het huisartsen-instituut in Groningen - publiceert 
in hetzelfde jaar een klinische les die handelt over vier gevallen van levensbeëindiging haar 
aangeleverd door huisartsen. Bij het bespreken van deze gevallen baseert zij zich op de 
voorwaarden zoals die door Leenen en Rasker beschreven zijn. In de eerste door haar 
genoemde casus is volgens Meyboom-De Jong euthanasie lege artis toegepast, maar er is 
een verklaring van natuurlijk overlijden ingevuld met als motivatie dat de patiënt binnen 
enkele dagen toch zou zijn overleden. In de tweede casus zet de patiënte de dokter - die in 
principe bereid is tot euthanasie - onder druk om de euthanasie op een voor de arts te 
vroeg tijdstip uit te voeren. Bovendien wil de patiënte dat hij de euthanasie stiekem toepast. 
Ook deze keer is een verklaring van natuurlijk overlijden af gegeven. De derde casus gaat 
om een patiënt in coma, wiens leven door middel van het toedienen van morfine is 
beëindigd. De vierde casus betreft een technisch onbeholpen uitgevoerde euthanasie bij een 
patiënt met kanker. Ook in beide laatste situaties is een verklaring van natuurlijk overlijden 
afgegeven. 
 
Meyboom-de Jong concludeert dat er steeds meerdere gesprekken zijn geweest, dat er in 
geen enkel geval sprake is geweest van een euthanasieverklaring, dat er geen richtlijnen te 
geven zijn voor het kiezen van het moment voor levensbeëindiging, en dat het afscheid 
nemen een belangrijke plaats bij het sterven inneemt. Het is duidelijk, zo vervolgt zij, dat 
artsen het moeilijk vinden om, na ‘euthanasie’, geen verklaring van natuurlijke dood af te 
geven. Zij vraagt zich af of  een verklaring waarop men aan kan geven dat ‘euthanasie’ is 
toegepast, een oplossing biedt. Verder meent zij dat aan de voorwaarden voor ‘euthanasie’ 
een nadere omschrijving van de relatie tussen arts en patiënt toegevoegd dient te worden. 
Ten slotte stelt zij dat arts en patiënt een aantal open gesprekken moeten kunnen voeren, 
zo mogelijk in aanwezigheid van andere betrokkenen. In deze gesprekken moeten 
verschillende zaken aan de orde komen: de ziekte van de patiënt, zijn vooruitzichten en zijn 
sterven, de moeilijkheden en twijfel van patiënt en arts en hun gevoelens van 
machteloosheid en hoop.47 
 
Uit een niet gepubliceerd verslag in deze periode van interviews met vier artsen48, blijkt dat 
deze artsen zeggen minstens 18 maal ‘euthanasie’ te hebben toegepast in de laatste drie à 
vier jaar. De artsen zeggen de minste moeite te hebben met het accepteren van de 
euthanasievraag bij oude mensen, die aan een kwaadaardige ziekte lijden en ernstige, niet 
te bestrijden pijn lijden. De meeste problemen hebben de artsen met euthanasievragen van 

                                                      
47 Meyboom-De Jong 1983. Ook de huisarts Ponsioen publiceert over zijn ervaringen met 
levensbeëindiging. Uit die publicatie blijkt dat hij twee maal euthanasie heeft toegepast met behulp van 
insuline. In zijn casus wordt duidelijk dat er contact is geweest met de familie maar het blijft  
onduidelijk of een collega geconsulteerd is. Ook hij heeft de verklaring van natuurlijk overlijden 
afgegeven (Ponsioen 1983). 
48 Document afgegeven als bijlage bij het Gerechtshof Leeuwarden door de raadsman van mevrouw 
Pols. 
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patiënten met ernstig psychisch lijden ten gevolge van somatische ziekte en beperkingen, 
die echter niet in de stervensfase verkeren.  
 
Volgens deze vier artsen stelt de patiënt vrijwel steeds zelf de vraag om levensbekorting. 
Slechts een enkele maal wordt de vraag via de familie gesteld maar in die gevallen 
verifiëren zij de wens bij de patiënt. Over het betrekken van familie bij levensbeëindiging, 
zijn de meningen verdeeld: sommigen vinden dit per se  nodig om problemen achteraf te 
voorkomen terwijl anderen hierbij de wens van de patiënt willen respecteren. Slechts in 
twee gevallen is overleg gepleegd met een collega. In de overige gevallen heeft men daar 
geen behoefte aan gehad of men heeft er moeite mee om collega’s te raadplegen. Soms 
wordt consulteren zelfs als ongewenst ervaren, omdat men ‘euthanasie’ een 
vertrouwenszaak tussen patiënt en arts vindt. Veranderingen in de artikelen 293 en 294 van 
het Wetboek van Strafrecht achten deze artsen niet noodzakelijk, al zouden zij wel graag 
zien dat ze niet formeel strafbaar zijn bij ‘euthanasie’ of hulp bij zelfdoding. Zij ervaren het 
echter als ongewenst om vooraf met commissies of instanties te moeten overleggen, of dat 
achteraf toetsing in de vorm van obductie plaatsvindt. Men ervaart dit als een overbodige en 
te grote verstoring van de normale gang van zaken. 
 
Uit de hier beschreven getuigenissen uit de praktijk blijkt dat euthanasie heel wat vaker 
wordt toegepast dan  wordt gemeld. Hoeveel vaker is onduidelijk. Vanaf dit moment zullen 
steeds opnieuw mensen gissingen daaromtrent doen. Wat betreft de zorgvuldigheidseisen 
valt uit de verslagen af te leiden dat artsen het belangrijk vinden dat er een verzoek om 
levensbeëindiging is en dat er sprake is van een zeer ernstig lijden. Het lijkt erop dat ze 
ingaan op het verzoek als de doodswens voor henzelf invoelbaar is. Aan de procedurele 
vereisten van consultatie, verslaglegging en melding – zoals genoemd door Leenen en 
Rasker49 -  wordt nauwelijks voldaan, de enige uitzondering is misschien het overleg met de 
naaststaanden van degene met de doodswens.  
 
Op de artikelen van Kenter – en andere artsen die zich positief betonen over de toepassing 
van euthanasie – komen sterk afwijzende reacties, onder andere van de moraal-theoloog 
Klijn, een lid van de Staatscommissie Euthanasie en de ook al eerder genoemde cardioloog 
Meijler en de dermatoloog Van der Sluis. 
 
Klijn reageert op Kenter met te stellen dat de verantwoordelijkheid van de medicus in relatie 
tot de eindterm - de dood van de patiënt - op een andere wijze en in een andere mate 
geïnvolveerd is al naargelang het een van de volgende handelingen betreft: het niet 
beginnen van een behandeling, het staken van een behandeling, het bestrijden van pijn en 
symptomen met als neveneffect een levensbekorting, en ‘actieve directe euthanasie’. Hij 
meent dat de kern van de discussie wat betreft de ethische waardering gegeven is in de 
vraag: “Is het verantwoord de grens naar de zogenaamde actieve directe euthanasie te 
overschrijden?”50 Klijn beantwoordt deze vraag ontkennend. Hij meent dat als de stap naar 
‘euthanasie’ op verzoek wordt gedaan, er straks geen redelijke en geloofwaardige 
argumenten meer zijn om andere grenzen te handhaven. Volgens Klijn wijst de praktijk dat 
ook uit.51 
 

                                                      
49 Beschreven in paragraaf 5.2. 
50 Met ‘actieve directe euthanasie’ bedoelt Klijn het “aanbrengen of toedienen van een (vervangende) 
doodsoorzaak, met de opzet dat door de aard zelf van het middel de patiënt overlijdt, en wel nú of 
althans eerder dan het moment waarop hij anders zou overlijden”. Volgens Klijn is ‘de natuur een 
handje helpen’ ook ‘euthanasie’ (Klijn 1984: 183-184). 
51 Klijn 1984. Hij duidt dit aan als “het hellend vlak in principiële zin”. 
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Meijler spreekt van ‘exhibitionisme’ en stelt dat de arts niet geacht wordt zijn 
beroepsproblemen te etaleren. Bovendien is in zijn optiek de arts niet geroepen het leven op 
gezag van derden te beëindigen. Het streven de wettelijke bepalingen ten aanzien van 
‘euthanasie’ te verruimen heeft dan ook in zijn ogen niets met geneeskunde te maken maar 
alles met het aantasten van de unieke vertrouwenspositie die de arts bij zijn patiënten hoort 
in te nemen. Het hele probleem is, zo meent Meijler, fictief: gewetensvolle artsen laten hun 
patiënten niet nodeloos lijden.52 
 
Van der Sluis ageert, met verwijzing naar de huisartsen Kenter en Ponsioen, tegen artsen 
die hun ten dode opgeschreven patiënten confronteren met het recht op sterven. Hij vraagt 
zich af  
 

hoe mensen die nog wat willen leven, kunnen worden beschermd tegen de 
‘initiatieven’, ‘peilingen’, suggesties, en toespelingen die onvermijdelijk horen bij de 
sociaal aanvaarde euthanasie waar men naar streeft. Om nog maar te zwijgen van 
de blijken van ongeduld en de gezamenlijke besluitvorming.53 

 
Hij meent dat het “recht om te sterven als een sociaal gebruik, in een wet of voorschrift 
vastgelegd, op formulieren aangevraagd of gerapporteerd en na een collectief besluit 
uitgevoerd”  maar al te gemakkelijk een gevaar kan worden voor de zieke en in zijn 
tegendeel kan omslaan.54 
 
Een andere tegenstander van euthanasie, de arts Kruijthoff -  doet een onderzoek naar de 
praktijkervaringen van 23 artsen die bezwaren hebben tegen de toepassing van 
‘euthanasie’. ‘Euthanasie’ definieert hij als “een opzettelijk levensbekortend handelen bij een 
patiënt, dat door de uitvoerder geacht wordt in zijn of haar belang te zijn, wel (=vrijwillig) 
of niet (=onvrijwillig) op verzoek van de betrokkene”. Daarbij maakt hij nog onderscheid 
tussen ‘actieve’ en ‘passieve euthanasie’. Uit het onderzoek blijkt volgens Kruijthoff dat de 
onderzochte artsen geheel of grotendeels tegen actieve levensbeëindiging zijn en dat zij 
gematigd positief aankijken tegen passieve vormen ervan. Verder blijkt dat deze artsen de 
benaming ‘passieve euthanasie’ belastend vinden voor wat zij beschouwen als normaal 
medisch handelen. Deze artsen ervaren dat de vraag om levenbeëindiging vaak verdwijnt bij 
een goede begeleiding en dat dus het advies dat een arts met gewetensbezwaren moet 
doorverwijzen, niet nagevolgd moet worden. Kruijthoff  trekt de conclusie dat de discussie 
niet primair over levensbeëindiging moet gaan, maar over stervensbegeleiding in al haar 
facetten. Hij pleit gezien het grote belang van de problematiek voor onderzoek onder 
grotere groepen.55 
 
Uit de reacties van de tegenstanders blijkt nog weer eens dat zij vrezen voor het hellend 
vlak, dat zij menen dat levensbeëindiging niet tot het takenpakket van de arts behoort en 
dat zij zich verzetten tegen het op een lijn brengen van actieve levensbeëindiging en het 
stoppen met een behandeling. 

                                                      
52 Meijler 1983: 1427. De huisarts Cohen reageert in een ingezonden brief hierop door te stellen dat 
wie het onderwerp euthanasie uit het arts-patiëntoverleg wil bannen de tekenen des tijds niet duidelijk 
verstaat (Cohen 1984: 5). 
53 Van der Sluis 1984: 1248. 
54 Van der Sluis 1984: 1294. 
55 Kruijthoff 1985. 
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ADMIRAAL 

Op 4 november 1983 maakt de anesthesioloog Admiraal een einde aan het leven van een 
34-jarige vrouw. De vrouw lijdt sedert 1976 aan multiple sclerose. Vanaf 1981 wordt zij in 
een verpleeghuis  verzorgd en sedert juni 1983 is zij volkomen verpleegbehoeftig. Het 
slikken wordt steeds moeilijker, het spreken is nog net verstaanbaar en het 
gezichtsvermogen vermindert. Ook het ademhalen wordt steeds moeilijker en de vrouw 
vreest te stikken of aan een beademingsapparaat aangesloten te worden. De enige 
beweging die zij in juni 1983 nog kan maken is het even optillen van haar linkerhand. Dit 
onvermogen kwelt haar zeer. In de periode juni-oktober 1983 wordt in haar toestand een 
achteruitgang geconstateerd. Zij maakt kenbaar dat zij een einde wil maken aan haar leven, 
een voornemen dat ze ook al eerder heeft geuit.  
 
Daar de geneesheer-directeur van het verpleeghuis waarin de vrouw verblijft, niet mee wil 
werken aan euthanasie, wordt via de NVVE en andere kanalen Admiraal benaderd. Deze 
geeft te kennen geen oordeel te willen vellen over de zaak alvorens met de behandelend 
geneesheer gesproken is en stelt tevens de eis dat de ouders van de vrouw op de hoogte 
worden gesteld. Nadat dit gebeurd is, vindt nog een aantal gesprekken plaats tussen de 
vrouw en Admiraal, voordat hij besluit haar op te nemen in het ziekenhuis waar hij werkt, 
en haar geval voor te leggen aan het stervensbegeleidingsteam van dit ziekenhuis. Nadat de 
vrouw herhaalde malen aan Admiraal en aan de leden van het stervensbegeleidingsteam de 
wens tot levensbeëindiging te kennen heeft gegeven en nadat Admiraal de ethicus Kuitert 
heeft geraadpleegd, besluit het team unaniem dat de vrouw in aanmerking komt voor de 
door haar gewenste euthanasie. Voordat Admiraal overgaat tot beëindiging van het leven 
van de vrouw, stelt hij de directeur van de GG en GD en de inspecteur van de 
volksgezondheid van zijn voornemen in kennis.56 
 
De lijkschouwer, tevens directeur van de GG en GD, stelt in zijn verklaring van 4 november 
1983, dat naar zijn stellige overtuiging in deze zaak in ieder opzicht zeer zorgvuldig 
gehandeld is en dat er voldoende redenen aanwezig waren om gehoor te geven aan het 
dringende verzoek van de vrouw om haar lijden te bekorten. Ten overstaan van de rechter-
commissaris verklaart de inspecteur van de volksgezondheid desgevraagd geen reden te 
hebben gezien om over te gaan tot tuchtrechtelijke toetsing van de handelwijze van 
Admiraal, gezien de zorgvuldigheid waarmee de besluitvorming en de uitvoering tot stand 
zijn gekomen. Desalniettemin zal ook deze zaak voor de rechtbank komen, omdat er ook 
deze keer - evenals in de zaak Schoonheim – bij het Openbaar Ministerie vragen leven 
omtrent de consultatie.57 

                                                      
56 Nederlandse Jurisprudentie 1985, nr. 709. 
57 Uit een vraag van het kamerlid Schutte (GPV) blijkt dat dit niet het eerste geval van euthanasie is 
dat Admiraal heeft toegepast. Schutte laat weten dat hij heeft gehoord dat de anesthesioloog van het 
Hyppolytusziekenhuis in Delft (het ziekenhuis waar Admiraal werkt) heeft gezegd dat in zijn ziekenhuis 
een verzoek om euthanasie “in de meest actieve vorm” wordt ingewilligd.  Schutte vraagt om een 
onderzoek naar de overlijdensverklaringen. Korthals Altes antwoordt dat de in zeer algemene termen 
gestelde uitlatingen van de betrokken anesthesioloog het Openbaar Ministerie geen feitelijke 
aanknopingspunten bieden voor het instellen van een opsporingsonderzoek. Desalniettemin heeft de 
hoofdofficier van justitie in het district aanleiding gevonden tot uitvoerig, nog niet afgesloten overleg 
met de Geneeskundige Inspectie ten einde ingelicht te worden over de gang van zaken in het 
ziekenhuis. Op grond van dat overleg moet worden aangenomen dat in een aantal gevallen de 
bepalingen van de Wet op de Lijkbezorging niet zijn nageleefd (Handelingen Tweede Kamer 1983-1984, 
Aanhangsel, nr. 256). 
Later laat Admiraal weten dat hij zich één keer eerder toetsbaar heeft willen opstellen. De gemeentelijk 
lijkschouwer heeft toen echter natuurlijke dood ingevuld, zodat justitie toch niet van de zaak op de 
hoogte is geraakt. Het invullen van de verklaring van natuurlijk overlijden, motiveert Admiraal door te 
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SCHOONHEIM VOOR HET GERECHTSHOF AMSTERDAM 

Tegen het vonnis van de rechtbank Alkmaar in de zaak Schoonheim is door het Openbaar 
Ministerie om een drietal redenen hoger beroep ingesteld. De eerste is dat de door de 
rechtbank gebezigde formulering van de voorwaarden nogal afwijkt van de eerdere 
jurisprudentie. Het Openbaar Ministerie vreest, dat daardoor onduidelijkheid kan ontstaan 
over de inhoud en de betekenis van de in de eerdere vonnissen gestelde voorwaarden. Het 
Openbaar Ministerie blijft bovendien bij haar mening dat aan de zorgvuldigheidseisen niet is 
voldaan. De derde reden lijkt te liggen in de juridische grondslag waarop de rechtbank zijn 
beslissing heeft gebaseerd: het ontbreken van de materiële wederrechtelijkheid. Het 
Openbaar Ministerie acht dat in Nederland geen rechtsgeldige grondslag.58 
 
In november 1983 dient het hoger beroep voor het Gerechtshof Amsterdam. Sutorius voert 
namens Schoonheim dezelfde verweren als een half jaar eerder voor de rechtbank Alkmaar. 
Het verweer dat het handelen van Schoonheim niet aangemerkt kan worden als ‘van het 
leven beroven’ wordt nu iets nader uitgewerkt, doordat Sutorius opmerkt dat de term 
suggereert dat het handelen min of meer geschiedt tegen de zin van de desbetreffende 
persoon in. Ook deze keer faalt dit verweer.  
 
Ook nu voert Sutorius het verweer van het ontbreken van de materiële wederrechtelijkheid. 
Sutorius betoogt dat het belang, dat de door Schoonheim overtreden norm - artikel 293 van 
het Wetboek van Strafrecht - beoogt te beschermen, niet opweegt tegen de belangen die 
Schoonheim heeft nagestreefd. De belangen die Sutorius op het oog heeft zijn de 
eerbiediging van het zelfbeschikkingsrecht, de hulp aan de mens in nood door het behoeden 
van diens waardigheid en het verlichten of beëindigen van ondraaglijk lijden. Het hof 
verwerpt het verweer op basis van de overweging dat:  

 
op grond van de door de raadsman van verdachte aangevoerde feiten en 
omstandigheden weliswaar aannemelijk is geworden dat de maatschappelijke 
opvattingen zijn gewijzigd ten gunste van - onder zekere voorwaarden - 
toepassen van euthanasie maar, zo het de rechter al vrij zou staan tot de 
hierboven beschreven belangenafweging over te gaan, een beroep op de 
materiële wederrechtelijkheid faalt omdat, in aanmerking genomen dat het, mede 
door de aan euthansie verbonden evidente gevaren, gecompliceerde vraagstuk 
thans in studie is bij een bij KB 8 okt. 1982 ingestelde Staatscommissie, niet kan 
worden gesproken van een thans reeds voldoende uitgekristalliseerde algemene 
opvatting op grond waarvan euthanasie - met terzijdestelling van art. 293 Sr - als 
algemeen maatschappelijk aanvaardbaar kan worden beschouwd.59 

 
Als derde doet Sutorius een beroep op overmacht. Zijn stelling is dat Schoonheim zich, 
onder de gegeven omstandigheden als behandelend arts, geconfronteerd met het lijden van 
mevrouw B., in een dwangpositie bevond en tot geen andere beslissing kon komen dan het 
inwilligen van haar verzoek tot beëindiging van haar leven. Ook dit verweer wordt 
verworpen. Het hof is van oordeel dat door de genoemde feiten en omstandigheden 
onvoldoende aannemelijk is geworden dat Schoonheim dwingend genoopt werd tot de 
levensbeëindiging. De twijfel van het hof geldt onder andere het lijden op de dag van de 
euthanasie. Deze twijfel komt voort uit het feit dat mevrouw B. net herstelde van een 
inzinking. Bovendien is het Gerechtshof van mening dat noch het oordeel van de zoon noch 
                                                                                                                                       
wijzen op de grove inbreuk die een rechtszaak maakt op de intimiteit die de arts met een dergelijke 
patiënt heeft gehad, en op het medisch beroepsgeheim (De Tijd, augustus 1985). 
58 Anjewierden 1988:  23. 
59 Nederlandse Jurisprudentie 1984, nr. 43: 169. 
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dat van de assistent als voldoende objectief en als voldoende onafhankelijk kunnen worden 
beschouwd. 

Alhoewel alle verweren door het hof worden verworpen, legt het Schoonheim geen straf of 
maatregel op. Dit wordt gemotiveerd door te wijzen op het lijden van mevrouw B., en op 
Schoonheims oprechte overtuiging juist gehandeld te hebben en zijn in acht genomen 
zorgvuldigheid.60 Schoonheim gaat tegen het vonnis in cassatie. 
 
Uit haar reactie op het vonnis wordt duidelijk dat de jurist Scholten van mening is dat uit de 
eis van de procureur-generaal - ‘schuldig zonder strafoplegging’ -  blijkt dat hij heeft willen 
aangeven dat het arrest geen algemene strekking moet hebben. Als men anders wil dan is 
het woord aan het parlement.61 
 
Klijn meent dat het vonnis niet strookt met het - overigens door hem verguisde - 
Rotterdamse vonnis van december 1981. Uit vergelijking blijkt dat het hof, in zijn 
overwegingen inzake het beroep op overmacht, erkent dat in feite aan alle wezenlijke 
Rotterdamse voorwaarden is voldaan. Desondanks wijst het hof het beroep op overmacht 
af. Klijns conclusie is dat de  Rotterdamse voorwaarden blijkbaar niet kunnen worden 
beschouwd als criteria voor straffeloze hulpverlening. Klijn is hier blij mee want euthanasie 
en hulp bij zelfdoding strookt, in zijn optiek, niet met de bedoeling en de letter van de wet. 
Klijn benadrukt nogmaals dat er geen maatschappelijk consensus bestaat over het 
onderwerp en dat het de rechter niet vrij staat om tot de vereiste belangenafweging over te 
gaan.62 

DE VERPLEEGHUISARTS L.63 

Op 15 december 1983 beëindigt de verpleeghuisarts L. het leven van een 71-jarige vrouw 
die aan kanker lijdt. De vrouw weet dat zij ongeneeslijk ziek is en heeft er regelmatig blijk 
van gegeven dat haar leven voor haar geen zin meer heeft, wanneer zij lichamelijk en/of 
geestelijk zodanig zou zijn ontluisterd dat sociaal contact niet goed meer mogelijk is. Na half 
oktober 1983 verslechtert haar situatie merkbaar en in het weekeinde van 26 november 
wordt de arts bij de vrouw geroepen omdat haar toestand zeer ernstig is. Zij vraagt hem 
haar een injectie te geven waardoor zij voorgoed in zal slapen. Vlak daarna wordt zij vrijwel 
geheel bedlegerig en heeft voortdurend pijn, waarvoor zij morfine-injecties krijgt 
toegediend. Zij geeft echter te kennen geen opklimmende dosis morfine te willen, omdat zij 
helder wenst te blijven. Op 12 en 13 december vraagt de vrouw opnieuw aan de arts of hij 
                                                      
60 Schuldig verklaring zonder oplegging van straf of maatregel: het ‘rechterlijk pardon’ (artikel 9a Sr.). 
De redactie van het Nederlands Juristenblad acht het belang van de problematiek zo groot dat men 
zowel het requisitoir van de advocaat-generaal T.M. Schalken als het pleidooi van Sutorius integraal 
publiceert (Schalken 1984; Sutorius 1984). 
61 Scholten 1983. De voorzitter van de NVVE Terborgh-Dupuis noemt het vonnis “verbijsterend” en 
“een slag in het gezicht van vele artsen en patiënten”. Zij is bang dat het vonnis de op gang gekomen 
vormen van overleg inzake euthanasie blokkeert en daarom een zachte dood voor velen moeilijker 
bereikbaar maakt (Terborgh-Dupuis 1983: 1526). 
62 Klijn in Klijn en Nieboer 1984: 45-50. Klijn bestrijdt dat het Openbaar Ministerie de Rotterdamse 
voorwaarden hanteert of gezegd heeft ze te zullen hanteren:  

Niet alleen op grond van het kabinetsbeleid, maar ook om staatsrechtelijke redenen mag en 
kan men niet verwachten dat het beleid van het Openbaar Ministerie zo is dat het geheel 
zelfstandig nieuwe en praktisch onomkeerbaare rechtsvorming met algemene strekking 
schept. Daardoor zou immers in belangrijke mate de rechter buitenspel, de Staatscommisie 
buiten de zijlijn en de wetgever straks voor het blok worden gezet. Op deze wijze zou er 
beslist worden, voordat er wordt beslist. Het gaat niet om een rechtspolitiek conflict maar om 
de vraag welke ruimte er wel en niet is voor rechtspolitiek (Klijn en Nieboer 1984: 51). 

63 De naam van de arts is wel bekend maar zijn zaak wordt (bijna) nergens aangeduid met die naam. 
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een einde aan haar leven wil maken, een verzoek dat door haar zoon wordt ondersteund. 
Na gesprekken met de kinderen zegt de arts de vrouw toe aan haar levensbeëindiging te 
zullen meewerken. Hij toetst deze toezegging bij het verpleegkundig hoofd, de 
humanistische raadsvrouwe en naaste familieleden van de vrouw. In deze gesprekken wordt 
het voor de arts duidelijk dat zijn beslissing als juist wordt gezien. De arts maakt kenbaar 
dat hij op 15 december 1983 euthanasie zal toepassen en vraagt de betrokkenen daarbij 
aanwezig te zijn. Op 14 december raadpleegt L. een andere arts over het te gebruiken 
middel.64 Diezelfde dag bezoekt hij de patiënte nog een aantal malen en stelt vast dat zij 
rustig en tevreden is. Op 15 december past hij, zoals afgesproken, euthanasie toe65 en vult 
een verklaring van natuurlijk overlijden in. De apotheker die de gebruikte middelen aan het 
verpleeghuis heeft geleverd, vertrouwt de zaak niet en belt de directie op. Deze waarschuwt 
op haar beurt de Inspectie voor de Volksgezondheid, met als gevolg dat de politie wordt 
ingeschakeld.66 In maart 1985 zal de arts terechtstaan voor de rechtbank Rotterdam. 

DE HUISARTS W.67 

Op 31 december 1983 maakt de huisarts W. een einde aan het leven van de 93-jarige 
mevrouw K. De vrouw is sedert 1958 patiënte van de arts en woont in een bejaardentehuis. 
Mevrouw K. heeft blaasklachten, hartklachten en last van arthrotische pijnen, van afnemend 
gezichtsvermogen en slechter wordend gehoor. Zij wordt in toenemende mate bedlegerig 
maar zij blijft volkomen helder van geest. Mevrouw K. geeft regelmatig te kennen dat ze de 
zin van haar leven niet meer ziet, dat ze de dood niet vreest en dat ze geen 
levensverlengende maatregelen wil. Op 28 december 1983 wordt de arts bij de patiënte 
geroepen en voert hij een lang gesprek met haar onder andere over euthanasie. De arts is 
van mening dat de patiënte leeft op de rand van het dragelijke, en dat zij zowel psychisch 
als somatisch lijdt. De patiënte vraagt echter niet om euthanasie. Op 30 december wordt de 
arts ‘s avonds om tien uur bij de vrouw geroepen omdat ze gevallen is. Hij probeert haar te 
onderzoeken, maar dat is bijna niet mogelijk door de hevige pijn die een enkele aanraking 
reeds veroorzaakt. De arts komt tot de conclusie dat haar dijbeen gebroken is en zegt tegen 
de vrouw dat ze in een ziekenhuis onderzocht en behandeld moet worden. De patiënte 
weigert dat. Ook vervoer naar de ziekenafdeling van het tehuis blijkt vanwege de pijn niet 
mogelijk. De arts stelt vervolgens voor een flinke verdoving te geven en de patiënte stemt 
daarmee in. Zij blijkt echter daarna nog steeds veel pijn te hebben, waarop de arts besluit 
haar in bewusteloze toestand te brengen teneinde alle pijn volledig uit te sluiten. De 
patiënte zelf wil dit graag. Nadat de vrouw bewusteloos is gemaakt, wordt zij vervoerd naar 
de ziekenafdeling. De arts komt de volgende dag ’s morgens terug en voert in de loop van 
die ochtend verschillende gesprekken met familieleden van de patiënte. In die gesprekken 
wordt nagegaan welke alternatieven er zijn en wordt ten slotte de beslissing genomen het 
leven van de patiënte, die nog steeds bewusteloos is, te beëindigen. Dat gebeurt op 31 
december 1983 omstreeks 15.30 uur.68 De arts licht vervolgens de gemeentelijk 
lijkschouwer in, die op zijn beurt de politie waarschuwt, waarna het Openbaar Ministerie een 
onderzoek instelt. Op last van de officier van justitie wordt op 2 januari 1984 sectie 
verricht.69 
 
Al met al zijn er na de beslissing van de top van het Openbaar Ministerie om alleen die 
zaken te vervolgen waarin niet voldaan is aan de voorwaarden zoals die genoemd zijn in de 
                                                      
64 De arts telefoneerde met Admiraal (Enthoven 1988: 130). 
65 Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1985: 285-288. 
66 Enthoven 1988: 127. 
67 Ook van deze arts is de naam wel bekend maar wordt zijn zaak nergens als zodanig aangeduid. 
68 Nederlandse Jurisprudentie 1987, nr. 287: 1052-1053. 
69 Enthoven 1988: 155. 
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vonnissen Postma en Wertheim, tegen vijf artsen een rechtszaak begonnen. Middels deze 
rechtszaken zal duidelijk worden welke eisen er gesteld moeten worden aan het lijden van 
de patiënt en aan de consultatie. Verder zal er duidelijkheid ontstaan over de vraag of de 
arts euthanasie mag aanmelden als een natuurlijke dood en zal middels de zaak W. 
onderstreept worden dat de eis van het verzoek conditio sine quo non is. 
 

5.4  PUBLICATIES OP HET TERREIN VAN HULP BIJ LEVENSBEËINDIGING   

Dat euthanasie maar ook andere vormen van levensbekortend handelen onderwerp zijn van 
grote publieke belangstelling blijkt ook deze jaren uit de grote hoeveelheid publicaties.70 Bij 
de andere vormen van levensbeëindigend handelen kan men denken aan levensbeëindiging 
bij pasgeborenen71 en - alhoewel minder frequent - bij andere groepen wilsonbekwamen, 
zoals kinderen72 en zwakzinnigen.73  
 
Op het gebied van mogelijk levensbekortend handelen verschijnt er onder andere een 
bijdrage van katholieke zijde, die meer ruimte laat dan gebruikelijk in deze kringen voor de 
mogelijkheid van ‘euthanasie’.74 De auteurs, die een medicalisering van het vraagstuk 
constateren, zien geen principiële redenen om de uitvoering van levensbeëindiging  
exclusief tot het werkterrein van de medici te rekenen.75 Wat betreft de maatschappelijk 
controle zijn zij van mening dat er alle reden is om de mogelijkheid tot toetsing van 
‘euthanasie’ te behouden. Zij beschouwen de rechtszaal als meest geschikt podium 
daarvoor. De mogelijkheden van een rechter bij het toetsen van ‘euthanasie’ mogen 
overigens niet worden overschat, volgens de auteurs. Naar hun overtuiging kan hij in feite 
niet veel meer doen, dan zich een oordeel vormen over de praktische toedracht, daar hij in 
hoge mate afhankelijk is van de informatie van anderen. Daarom kan het, zo menen zij, 
wellicht zinvol zijn de voor- en nadelen te onderzoeken van het instellen van groepen van 
getrainde adviseurs, wier advies tijdig kan worden ingewonnen en wier advies ook een 
zekere juridische geldigheid heeft. Een dergelijke regeling kan misschien de bezwaren 
ondervangen van het gevoelsmatig belastende karakter van een rechterlijke toetsing en 
vooral ook van het feit dat een dergelijke toetsing altijd achteraf plaats heeft. Wanneer er 
toch toetsing achteraf plaats moet vinden, geven de auteurs in overweging om gevarieerde 
commissies van deskundigen te vormen die een zekere rechterlijke bevoegdheid krijgen.76 

                                                      
70 Afgezien van de publicaties die hierna besproken zullen worden, valt te denken aan B.A.M. Peters, 
Euthanasie (Haarlem 1982) en A. Dekker, G.E. Mulder en D. Post, Euthanasie, medische, ethische en 
juridische aspecten (Kampen 1982). Andere publicaties zijn een speciaal nummer van Voorlopig (januari 
1982); artikelen van Frenkel (Medisch Contact 1982; Nederlands Juristenblad 1982); een artikel van 
Nieman (Ars Aequi 1982) en een artikelenreeks in Medisch Contact in 1983 met onder andere bijdragen 
van Oostvogel en Mulder. 
71 Zie o.a. de ‘klinische les’ van R. de Leeuw en P.E. Treffers (De Leeuw en Treffers 1984), een 
gefingeerde rechtszaak over de levensbeëindiging van een kind met spina bifida (Meihuizen-de Regt, 
Begeer en Buijs 1984) en een boek van M.M. Bellersen en C.E.A.M. Raat (Bellersen en Raat 1983). 
72 Voûte en De Wachter 1984 en Sanders-Woudstra en Visser 1984. 
73 Onder andere Vink 1981 en Vink 1983.  
74 Dierick (red) 1983. Bij het boek zijn onder andere de ethicus Beemer en de arts Michels betrokken. 
75 Dierick 1983: 162-163. 
76 Dierick 1983: 188-191. 
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KUITERT OVER ZELFDODING 

Zelfdoding en de hulp daarbij vormen sedert 1981 een onderdeel van de discussie over 
euthanasie.77 In 1983 publiceert Kuitert een boek over dit thema: Suïcide. Wat is er tegen? 
Zelfdoding in moreel perspectief.  Kuitert onderzoekt in het boek of (hulp bij) zelfdoding 
moreel verkeerd is, of het een onrechtmatige daad tegenover de samenleving is dan wel 
een schending van Gods rechten. In Kuiterts optiek is er geen onvoorwaardelijke plicht tot 
leven. Hij meent dat een mens goede redenen kan hebben om zichzelf te doden en dat het 
tot de vrijheid van de mens behoort, om zijn leven af te mogen leggen ten behoeve van wat 
hem als nog belangrijker voorkomt. Desalniettemin sluit Kuitert tussenbeide komen bij 
zelfdoding niet uit. Drie principes spelen daarbij een rol: het principe van weldoen, het 
principe van rechtvaardigheid en het respect voor andermans autonomie. 
 
In Kuiterts optiek is paternalisme bij suïcide slechts voor een gelimiteerde tijd 
gerechtvaardigd. Hij meent dat de hulpverlener verschillende belangen in het oog moet 
houden. Alleen ingrijpen, omdat men wil dat iemand overleeft, is in zijn optiek een uiting 
van ongerechtvaardigd paternalisme aangezien de autonomie van de persoon niet wordt 
gerespecteerd. Nalaten van ingrijpen, alleen om iemands autonomie te redden, maakt 
echter, aldus Kuitert, van autonomie een doelloos ideaal: zelfbeschikking om 
zelfbeschikking. Bevorderen van autonomie betekent volgens hem niet iemand zijn gang 
laten gaan, maar maken dat iemand kan handelen zoals hij dat wenst. Ingrijpen om het 
bestaan van die wens te vergewissen, is volgens Kuitert toegestaan. Een dergelijk ingrijpen 
is alleen voor een gelimiteerde tijd te rechtvaardigen.78 
 
Kuitert tracht naast tussenbeide komen ook helpen sterven te rechtvaardigen. Hij meent dat 
mensen niet moreel verplicht zijn iemand die - in de uitoefening van zijn recht op autonomie 
- zichzelf wil doden, te helpen bij het volvoeren van die daad.79 Een andere vraag is of 
helpen moreel geoorloofd is. Kuitert meent dat onder bepaalde voorwaarden iemand op zijn 
verzoek geholpen mag worden bij zelfdoding. De voorwaarden die hij noemt zijn: het 
uitsluiten van vergissingen, het uitsluiten van misbruik en het uitsluiten van onnodig leed. 
De voorwaarde dat er sprake moet zijn van ondraaglijk lijden, wijst hij van de hand omdat 
een dergelijke voorwaarde getuigt van betutteling.80 

TIEN JAAR NVVE  

In 1983 viert de NVVE haar tienjarig bestaan. De vereniging is inmiddels uitgegroeid tot een 
organisatie van ongeveer 20.000 leden, die beschikt over vier part-time beroepskrachten en 

                                                      
77 Voorbeelden in de jaren 1982 en 1983 zijn een speciaal nummer van Wijsgerig perspectief 1982/3, 
nr. 6, en in Medisch Contact een artikel van Kerkhof (Kerkhof 1983) en twee artikelen van de psychiater 
Van Ree (Van Ree 1983 I en Van Ree 1983 Slot). 
78 Kuitert 1983: 169-180. Kuitert meent dat ook de wens van geesteszieken, die consistent en 
duurzaam naar de dood verlangen, gerespecteerd moet worden. Er is, in zijn optiek, geen grond te 
vinden waarop een altijd durende weigering gefundeerd kan worden. 
79 De Beaufort, die tamelijk positief over het boek is, meent dat Kuitert hier te streng is. Zij vindt het 
onrechtvaardig dat artsen en mensen met goede connecties in de medische wereld gemakkelijker een 
zachte dood vinden dan degenen die niet zo goed weten hoe ze dat moeten regelen. Verder vindt ze 
het ook moreel moeilijk te verkroppen dat volstrekt onschuldige buitenstaanders, zoals 
treinmachinisten, de dupe zijn van het niet beschikbaar zijn van andere methoden. Het lijkt haar dat er 
wel degelijk goede argumenten zijn om het prima facie recht op hulp voor een zachte dood, in de zin 
van het verschaffen van euthanatica, te erkennen, vergelijkbaar met het recht op euthanasie (De 
Beaufort 1986: 10). 
80 Kuitert 1983: 181-192. 
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een eigen onderkomen.81 Ter gelegenheid van het tienjarig jubileum wordt een 
lustrumcongres georganiseerd82 en verschijnen twee publicaties: de brochure 
Verantwoording en het boekje van Indewey Gerlings-Huurmans De milde dood. Tien jaar 
strijd voor vrijwillige euthanasie. Dit laatste boekje biedt een selectie van wat de 
Ledenhulpdienst van de NVVE te horen, te zien en te verwerken krijgt, met als doel duidelijk 
te maken welke motieven de drijvende kracht voor de NVVE vormen. In de Verantwoording 
staat onder andere een samenvatting van de belangrijkste rechterlijke uitspraken (tot en 
met Schoonheim voor de rechtbank Alkmaar) en een checklist voor artsen die euthanasie 
willen toepassen. In deze brochure spreekt de NVVE een voorkeur uit - indien mogelijk - 
voor hulp bij zelfdoding: “Van de arts kan geen toepassing van actieve euthanasie verlangd 
worden, als de patiënt nog in staat is zijn lot in eigen hand te nemen”.83 Uit de brochure valt 
op te maken dat de NVVE meent dat zorgvuldig toegepaste euthanasie op verzoek van de 
patiënt in de stervensfase niet valt onder de strafbare euthanasie, maar kan worden 
gerekend tot verantwoord medisch handelen. De brochure wordt afgesloten met een korte 
handleiding, waarin aandacht wordt geschonken aan de vraag op welke wijze feitelijk 
uitvoering kan worden gegeven aan het besluit tot levensbeëindiging. Deze handleiding is 
verwant aan en een vervolg op de brochure van Admiraal.84 

DE LOTGEVALLEN VAN INEKE STINISSEN (I) 

Een thema dat in deze periode opnieuw – na Versluis in 1966 - in de belangstelling komt te 
staan is de kwestie van mensen in een blijvend coma.85 Als spoedig zal de discussie zich 
vooral richten op de lotgevallen van Ineke Stinissen. Zij is in 1974 tijdens een keizersnede in 
coma geraakt. Na bijna tien jaar besluit haar man, Gerard Stinissen, ruchtbaarheid aan de 

                                                      
81 Kwartaalblad Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie, december 1982: 2. 
82 Sprekers zijn Hilhorst, Admiraal, Kuitert en Sutorius (Visser 1984: 66-72). 
83 De NVVE heeft in 1982 in een extra ledenvergadering gediscussieerd over de mate waarin hulp bij 
zelfdoding - naast euthanasie - mede in het beleid van de vereniging betrokken moet worden. Het gaat 
in feite vooral om de vraag of de hulp en de bemiddeling die de Ledenhulpdienst te bieden heeft, zich 
zal moeten uitstrekken tot andere groepen dan ernstig zieken en/of bejaarde personen, met name 
jonge chronische patiënten en psychiatrische patiënten. De NVVE besluit haar dienstverlening te 
beperken tot de eerstgenoemde groepen.  Bij ernstig zieken en hoog bejaarden schuilt, zo meent de 
NVVE, het verschil tussen euthanasie en hulp bij zelfdoding slechts in de methode van uitvoering. Ten 
aanzien van de andere groepen  is men van mening dat de verschillen tussen euthanasie en hulp bij 
zelfdoding niet uitgevlakt kunnen worden. Euthanasie vindt volgens de NVVE – zo blijkt in het rapport 
van de commissie Speijer dat in paragraaf 4.3 is besproken – plaats in situaties waarin de dood van de 
patiënt – ook zonder de hulp bij levensbeëindiging – dichtbij is. Bij zelfdoding daarentegen is de arts-
patiëntrelatie niet vanzelfsprekend aanwezig en gaat het om personen die in principe nog lang kunnen 
leven. Men stelt bovendien dat uit de huidige doelstellingen van de vereniging niet automatisch 
voortvloeit, dat zij ook de zaak van de sociale aanvaarding en legalisatie van hulp bij zelfdoding behoort 
te behartigen. Euthanasie is nog lang niet voor iedereen beschikbaar en het is, zo meent de NVVE, dan 
ook nog te vroeg om de doelstellingen van de vereniging uit te breiden (Kwartaalblad Nederlandse 
Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie juni 1982: 1). 
84 NVVE 1983. Admiraal protesteert desalniettemin tegen enkele gegevens in de brochure omdat hij 
van mening is dat de aanbevolen doseringen en wijzen van toediening in een aantal gevallen 
onaanvaardbare gevolgen kunnen hebben (Admiraal 1983: 1145-1146). 
85 In november 1982 heeft het PvdA-kamerlid Haas-Berger vragen gesteld over de mogelijke 
levensbeëindiging van mensen in een langdurig coma. Staatstsecretaris Van der Reijden antwoordt dat 
de toelaarbaarheid van het beëindigen van het leven van een dergelijke patiënt uitsluitend dient te 
worden beoordeeld in het licht van de strafbepalingen en de uitleg daarvan in de jurisprudentie. Het 
bepalen van een standpunt acht hij in afwachting van het advies van de Staatscommissie, niet 
aangewezen (Handelingen Tweede Kamer 1982-1983, Aanhangsel, nr. 790). 
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zaak te geven en te proberen via de rechtbank het verpleeghuis zo ver te krijgen dat zij 
meewerken aan het teweeg brengen van haar overlijden.86 
 
Gerard Stinissen heeft vier maanden na de keizersnede te horen gekregen dat zijn vrouw 
overgeplaatst zal worden naar een verpleeghuis. Als zij daar een jaar ligt meent hij dat het 
zowel voor haar als voor hem het beste zal zijn als zij overlijdt. Omdat de kans op een 
natuurlijke dood voorlopig gering is, denkt Stinissen aan levensbeëindiging en hij neemt zich 
voor daaraan te gaan werken.87  
 
Stinissen vraagt de instellingsdirecteur hoe over levensbeëindiging wordt gedacht. De 
directeur wijst de gedachte niet onmiddellijk af, maar hij vindt wel dat Stinissen erg snel 
met het voorstel komt. Hij stelt dan ook voor dat Stinissen over een half jaar nog eens komt 
praten. In oktober 1976 - er is inmiddels een andere directeur - wordt er in het verpleeghuis 
op verzoek van Stinissen een gespreksgroep georganiseerd om te praten over het lot van 
zijn vrouw. Stinissen pleit dan voor een actieve levensbeëindiging. De instelling wil echter 
niet verder gaan dan het niet instellen van therapie bij ernstige complicaties zoals een 
longontsteking. Stinissen concludeert, en niemand spreekt hem tegen, dat zijn vrouw dan 
nog heel veel jaren in dezelfde situatie kan blijven voortleven.  
 
Ook de jaren daarna blijft de leiding van de instelling medewerking aan de actieve 
levensbëindiging afwijzen zolang de politiek of de rechter zich daarover niet heeft 
uitgesproken. In een brief gedateerd 11 oktober 1983, verzoekt Sutorius – de nieuwe 
advocaat van Stinissen – de officier van justitie te Almelo te verklaren niet tot 
strafrechtelijke vervolging te zullen overgaan van de medicus die op zorgvuldige wijze 
mevrouw Stinissen van haar coma verlost. De officier geeft de gevraagde verklaring niet af 
omdat pas over vervolging besloten kan worden als het feit gepleegd is. Stinissen besluit 
zich hierbij niet neer te leggen en hij spant een civiele procedure aan om te bewerkstelligen 
dat de kunstmatige voeding van zijn vrouw aangemerkt  wordt als een medisch handeling. 
Het voordeel daarvan is dat een medische behandeling, anders dan verzorging, gestopt mag 
worden als ze zinloos is geworden.88 

                                                      
86 In 1985 verschijnt het boek van de journalisten De Bie en Witteveen over Ineke Stinissen en de 
strijd die Gerard Stinissen voert om haar leven te doen beëindigen. 
87 Eind 1975 zoekt Stinissen contact met een advocaat – de inmiddels hoogbejaarde Schuurmans 
Stekhoven – met als doel te ontdekken wat er fout is gegaan in het ziekenhuis. Schuurmans Stekhoven 
richt zich echter naar Stinissens zin te veel op een regeling waar hij zich dan bij neer zou moeten 
leggen. De opvolger van Schuurmans Stekhoven schakelt de anesthesist Smalhout in. Deze komt met 
een vernietigend rapport over wat er gebeurd is tijdens de operatie, waarbij met name een fout met de 
beademing tijdens de narcose een rol speelt. Stinissen spant een procedure aan en ontvangt als 
resultaat daarvan, als zijnde de curator van zijn vrouw, fl 50.000,-. 
88 Ten behoeve van de procedure vraagt Sutorius de hoogleraar neurologie Minderhoud op te treden 
als getuige-deskundige. Van de hand van de laatste verschijnen in 1983 – in samenwerking met 
anderen – twee artikelen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde waardoor iets meer bekend 
wordt van de omvang van het probleem. In ‘Het vegeterend bestaan’ schrijft Minderhout samen met 
Braakman dat er in oktober 1983 in Nederland minstens 53 patiënten langer dan 6 maanden – 
variërend van 6 maanden tot 21 jaar – na een acuut hersenletsel in een vegeterende toestand verkeren 
(Minderhout en Braakman 1985: 2386). In een ander artikel beschrijven zij de – slechte – prognoses 
van mensen in een langdurig vegetatieve toestand (Braakman, Minderhout en Gelpke 1983). Haas-
Berger grijpt deze gegevens aan om opnieuw haar vraag te stellen over levensbeëindiging bij 
comapatiënten, maar ook deze keer acht de bewindsman – nu in de persoon van minister Brinkman – 
een antwoord niet opportuun (Handelingen Tweede Kamer 1983-1984, Aanhangsel, nr. 775).  
De verdere gebeurtenissen in de zaak Stinissen worden beschreven in paragraaf 8.3.  
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EEN ONDERZOEK IN ZIEKENHUIZEN 

In een in 1981 gepubliceerd boek deden Verhoef en Hilhorst verslag van het onderzoek in 
verpleeghuizen.89 Vervolgens is Hilhorst een onderzoek begonnen naar de vorm en omvang 
van de ‘euthanasieproblematiek’ zoals die zich in het ziekenhuis voordoet.90 Hilhorst heeft 
zich niet bij voorbaat exact vastgelegd op de betekenis van het begrip ‘euthanasie’ omdat 
hij de onderzoeksvraag probleemverkennend wil beantwoorden. Hij hanteert als 
werkdefinitie: “verkorting van het stervensproces of een versnelling van het intreden van de 
(zich aankondigende) dood”.91 
 
Uit het onderzoek komt het volgende naar voren: ziekenhuispatiënten lijken slechts 
sporadisch op directe wijze om ‘euthanasie’ te vragen. Het op indirecte wijze vragen om 
‘euthanasie’, zonder dat woord te gebruiken komt wel nogal eens voor. De reactie van de 
zijde van de verpleging en de arts, op het verzoek om ‘euthanasie’ van de patiënt, is 
allereerst ontkennend en ontlopend. De arts begrijpt het verzoek in eerste instantie als een 
vraag om het leven niet onnodig te rekken, als een verzoek om vrijwaring van pijn, angst en 
benauwdheid bij het sterven.92 
 
Het denken en handelen omtrent levensbekortend handelen wordt, zo meent Hilhorst, 
gedragen en gerechtvaardigd door veelal impliciete opvattingen en normeringen. Hij 
constateert een grote variatie in opvattingen en omschrijvingen van ‘euthanasie’. De meeste 
artsen en verpleegkundigen omschrijven de term op hoogst persoonlijk wijze. Slechts enkele 
geïnterviewden verwijzen naar min of meer gangbare officiële definities, zonder deze 
overigens letterlijk aan te halen. Het formele wettelijke verbod op euthanasie wordt niet 
expliciet door de betrokkenen naar voren gebracht.93 
 
In de waardering van ‘euthanasie’ treft Hilhorst minder variatie aan. De geïnterviewden 
beoordelen ‘euthanasie’ voornamelijk als ongeoorloofd, of hooguit als geoorloofd onder 
specifieke (buitengewone) omstandigheden, of als onvermijdelijk in bepaalde noodsituaties. 
De geoorloofdheid wordt in de meeste gevallen verbonden aan een viertal condities: 
terminaliteit van de patiënt (ongeneeslijk ziek of stervend), verzoek van de patiënt, ernstig 
lijden van de patiënt, en de toestemming van alle betrokkenen.  
 
Als er eenmaal duidelijk een verzoek om levensbeëindiging ligt, lijkt overleg voor de hand 
liggend. Dit overleg neemt, al naargelang de situatie, uiteenlopende vormen aan: 
patiëntenbespreking, collegiaal consult, gesprek met familie enzovoort. Niet alle artsen zijn 
overtuigd van de noodzaak van overleg omtrent levensbekortend handelen. Een enkeling 
vindt het soms zelfs storend, omdat het niet tot overeenstemming kunnen komen de 
benodigde behandeling kan stagneren.  
 
Van openlijke conflicten omtrent ‘euthanasie’ lijkt geen sprake te zijn, maar artsen en 
verpleegkundigen blijken wel nogal eens van mening te verschillen over het aanvankelijk te 
volgen behandelingsplan bij terminale patiënten. Artsen neigen ernaar door te gaan met 
behandelen ook indien de verpleging het nut daarvan inmiddels betwijfelt. Dit kan tot 
onenigheid leiden, met name als de situatie niet goed bespreekbaar is.94 

                                                      
89  Beschreven in paragraaf 4.4. 
90 Er is gesproken met mensen uit 8 ziekenhuizen: 42 artsen, 32 verpleegkundigen en 8 geestelijke 
verzorgers (Hilhorst 1983: 192). 
91 Hilhorst 1983: 26. 
92 Hilhorst 1983: 45-48. 
93 Hilhorst 1983: 99-100. 
94 Hilhorst 1983: 63-65. 
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Een van de kernproblemen van de praktische uitvoering van de actieve vormen van 
levensbeëindiging is, aldus Hilhorst, het geven van een dodelijk spuitje waardoor de patient 
snel de dood inglijdt. Artsen en verpleegkundigen blijken over het algemeen het geven van 
een dodelijke injectie onaanvaardbaar te vinden, zelfs als ze dit in principe zien als de beste 
oplossing. De toepassing van ‘euthanasie’ dient geleidelijk en onopvallend te geschieden, 
om deze voor de arts, maar ook voor de verpleging, aanvaardbaar te maken. Slechts enkele 
geïnterviewden hebben gezegd ervaring te hebben met de snelle vorm van 
levensbeëindiging.95 
 
Hilhorst stelt vast dat de wetgeving met betrekking tot het toepassen van ‘euthanasie’ noch 
goed gekend, noch gevreesd wordt. Naar zijn mening wijst dat erop dat de betrokkenen 
menen dat de strafrechtelijke bepalingen genoeg ruimte bieden voor een verantwoord 
levensbekortend handelen.96  
 
Hilhorst acht het – gezien de praktijk in het ziekenhuis - niet aannemelijk dat een 
beleidsmaatregel verandering in de toepassing van ‘euthanasie’ zal brengen. De patiënt is 
en blijft afhankelijk van de behandelaar die hem met levensbekortende handelingen ter wille 
is. Als grondpatroon van ‘euthanasietoepassing’ ziet Hilhorst: de arts beslist, de verpleging 
voert uit en de patiënt ondergaat.97 Hij meent dat een verruiming of verenging van 
verbodsbepalingen van overheidswege middels wetgeving de huidige praktijk in twee 
opzichten in gevaar kan brengen. Aan de ene kant leidt een verbreding van legale grenzen 
mogelijkerwijs tot een misbruik van levensbeëindiging. Aan de andere kant kleeft aan een 
beperkt en voorwaardelijke omschreven legalisatie het nadeel, dat de thans verworven 
mogelijkheden tot het toepassen van levensbekorting wellicht afnemen ten gevolge waarvan 
het belang van de patiënt  in gevaar kan komen. De heersende mening van de 
geïnterviewden op dat moment is dat ‘euthanasie’ in feite geen juridische maar een 
medische aangelegenheid is, waarover alleen medici passend kunnen oordelen.98 
 
Ten slotte trekt Hilhorst - evenals na het onderzoek in verpleeghuizen - de conclusie dat op 
basis van het bestaande materiaal het feitelijke aantal toepassingen van ‘actieve euthanasie’ 
in Nederland niet exact te bepalen is. Hij neemt aan dat het bij benadering gemiddeld gaat 
om enkele gevallen per jaar, per meest betrokken ziekenhuisafdeling - afdelingen waar de 
patiënten van internisten, longartsen, chirurgen, anesthesisten, neurologen en kinderartsen 
zich bevinden.99 
 

TER AFSLUITING 

De Gezondheidsraad heeft met een diepgravend rapport ten aanzien van de argumenten 
voor en tegen ‘euthanasie’ en de legalisering ervan, de bouwstenen aangeleverd voor de in 
oktober 1982 ingestelde Staatscommissie Euthanasie. Alhoewel de Gezondheidsraad ook 
spreekt van “euthanasie in het belang van” wordt van de verschillende argumenten die een 
rol spelen, zelfbeschikking het meest genoemd. Niet alleen artsen, hun advocaten, 
gezondheidsjuristen en ethici brengen dat argument naar voren, maar het wordt nu ook 

                                                      
95 Hilhorst 1983: 127-130. 
96 Hilhorst 1983: 100. 
97 Hilhorst 1983: 159. 
98 Hilhorst 1983: 156-164. 
99 Hilhorst 1983: 128-129. 
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geaccepteerd door sommige officieren van justitie en zelfs door de rechtbank Alkmaar. 
Onbetwist is het argument echter zeker niet. 
 
Uit de publicaties blijkt dat er meer dan voorheen aandacht komt voor praktische zaken. 
Deels is dat al te zien in de discussie over de eisen die gesteld moeten worden aan 
zorgvuldige euthanasie. Euthanasie wordt in de vakbladen steeds gekoppeld aan de arts-
patiëntrelatie. De zorgvuldigheidseisen die het meest bediscussieerd zijn, zijn de eis van 
consultatie en de eis dat de verklaring van natuurlijk overlijden niet wordt afgegeven. Dit 
zijn beide criteria die toetsing van euthanasie mogelijk moeten maken. Het afgeven van de 
verklaring van natuurlijk overlijden is inmiddels een heikel punt. Het lijkt duidelijk dat 
dokters die na het toedienen van een lethaal middel die verklaring afgeven, valsheid in 
geschrifte plegen. Aan de andere kant hebben dokters er moeite mee het overlijden, dat 
toch al aanstaande was, te wijten aan opzet of schuld van hun kant. Ter oplossing wordt 
gesuggereerd – onder andere door Leenen - een derde mogelijkheid in het formulier op te 
nemen: euthanasie. 
 
Er wordt ook meer nagedacht over de wijze waarop toetsing van euthanasie het beste kan 
plaatsvinden. Roscam Abbing stelde in 1972 al voor een toetsingscommissie vooraf in te 
stellen. In deze periode wordt het idee geopperd van het instellen van getrainde adviseurs 
en Rasker en Van Hellemondt pleiten voor toetsing door beroepsgenoten. Anderen – zoals 
de Gezondheidsraad - hebben gesteld dat een arts die opzettelijk een einde maakt aan het 
leven van een van zijn patiënten bereid moet zijn zijn handelen door de rechter te laten 
beoordelen.  

Er komt steeds meer informatie over de praktijk, zowel doordat artsen er zelf over 
publiceren als door onderzoek. Als men afgaat op datgene wat bekend is over toepassing 
van euthanasie uit de rechtszaken en de publicaties, dan is duidelijk dat artsen de eisen van 
consultatie en de waarheidsgetrouwe overlijdensverklaring niet heel hoog op hun 
prioriteitenlijst hebben staan. Meer overeenstemming is er bij hen wat betreft de 
aanwezigheid van een verzoek, de ernst van het lijden van de patiënt en overleg met familie 
en mensen die beroepsmatig betrokken zijn bij de verzorging van de patiënt.  
 
Artsen als Schoonheim, Kenter en Admiraal hebben zich bijzonder kwestbaar opgesteld door 
hun handelen te melden aan de strafrechtelijke autoriteiten in een situatie waarin nog 
weinig bekend was over de beoordeling ervan. Bij Kenter en Admiraal valt op dat zij in de 
ene keer wel melden en de andere keer niet.   

Schoonheim en Admiraal vinden de advocaat die bij hen past: Sutorius. Sutorius heeft zich 
in de verdediging niet uitsluitend gericht op technische kwesties maar hij tracht  principiële 
uitspraken te bewerkstelligen. Vanaf de jaren tachtig zal hij als de meest actieve advocaat in 
rechtszaken betreffende levensbeëindiging, een prominente rol gaan spelen. Behalve als 
advocaat is hij ook als spreker een graag gezien figuur. 

Achteraf is duidelijk dat de jaren 1982-1984  een opmaat vormen tot de legalisering van 
euthanasie. Vanaf 1983 moeten een aantal artsen zich verantwoorden in rechtszaken die 
cruciaal zullen zijn in het proces van rechtsverandering met betrekking tot euthanasie. 
Cruciaal omdat de rechterlijke macht nu uitspraken gaat doen over de vraag of euthanasie 
toelaatbaar is en zo ja welke zorgvuldigheidseisen daarbij in acht genomen moeten worden.  

Het proces van rechtsverandering met betrekking tot euthanasie in Nederland wordt alom 
als uniek gezien. Sommige auteurs menen dat de uniciteit mede veroorzaakt wordt doordat 
Nederland wat betreft vervolging het opportuniteitsbeginsel kent. Het opportuniteitsbeginsel 
maakt het mogelijk om zaken niet te vervolgen die in principe in aanmerking komen voor 
strafrechtelijke vervolging. Typerend in Nederland is echter niet geweest dat er niet 
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vervolgd is, maar juist dat er wel vervolgd is. Onderstreept moet worden dat de 
geschiedenis ook een ander verloop had kunnen hebben. De top van het Nederlands 
Openbaar Ministerie had kunnen besluiten – net zoals dat gebeurt in landen als België en 
Frankrijk – artsen waarvan bekend werd dat ze euthanasie hadden toegepast, niet te 
vervolgen. Het is bijzonder dat het uitgerekend een minister van CDA-huize –  De Ruiter –  
is geweest die aangedrongen heeft op de vervolging die tot de expliciet rechterlijke 
legalisering van euthanasie zal leiden. 

 




