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6  De cruciale periode (1984-1986) 

In de jaren 1984 en 1985 gebeurt er veel op het terrein van de euthanasie. Wessel-
Tuinstra (D’66) dient een initiatiefwetsvoorstel in, de KNMG komt met een nieuwe 
standpuntbepaling, de Hoge Raad spreekt zich uit in de zaak Schoonheim en ook de 
Staatscommissie Euthanasie brengt in deze periode haar rapport uit. 

 
Dit hoofdstuk bestaat uit 7 paragrafen. In de eerste staat het initiatiefwetsvoorstel 
van Wessel-Tuinstra en het advies van de Raad van State daarover beschreven. 
Daarna komt een paragraaf waarin kort wordt  ingegaan op een  aantal publicaties 
in deze periode. Daarin wordt aandacht besteed aan de bijdrage van Enschedé in 
het debat, aan de opvattingen van twee leden van de Staatscommissie Euthanasie: 
Klijn en Nieboer en aan de ideeën van een aantal rechtstheoretici. De 
staatscommissie houdt hoorzittingen om op de hoogte te geraken van de 
verschillende in de samenleving levende standpunten. De algemene teneur daarvan 
- en iets specifieker de inbreng van de organisatie van apothekers, de KNMP – staat 
in de derde paragraaf. In hetzelfde tijdvak komt ook het hoofdbestuur van de 
KNMG met een standpuntbepaling naar buiten. Dit standpunt en de reacties erop 
staan beschreven in de vierde paragraaf. In het vorige hoofdstuk is de toepassing 
van levensbeëindiging door vijf artsen weergegeven. In paragraaf 5 worden de 
rechtsgangen van een aantal van deze artsen (verder) gevolgd en wordt informatie 
gegeven over een zaak die in 1985 voor veel commotie zorgde: de zaak ‘De Terp’. 
Ook de hierboven genoemde uitspraak van de Hoge Raad komt in deze paragraaf 
aan de orde. Ten slotte wordt in de op een na laatste  paragraaf het rapport van de 
Staatscommissie en de reacties daarop weergegeven en in de laatste paragraaf de 
politieke consequenties die aan dat rapport worden verbonden.  

 
 

6.1  HET INITIATIEFWETSVOORSTEL WESSEL-TUINSTRA 

Op 12 april 1984 dient het lid van de Tweede Kamer Wessel-Tuinstra (D’66) een 
initiatiefwetsontwerp in teneinde euthanasie door een arts, met inachtneming van bepaalde 
zorgvuldigheidseisen, niet langer strafbaar te laten zijn.1 Zij motiveert haar voorstel door te 

                                                      
1 Handelingen Tweede Kamer 1983-1984, Bijlagen, 18 331. Wessel-Tuinstra zegt dat de Adviesraad 
van D’66 aan de Tweede Kamerfractie een verzoek heeft gedaan, om een initiatiefwetontwerp over 
euthanasie uit te brengen. Zij had zich bij begrotingsbehandelingen meermalen uitgesproken voor een 
regeling terzake en kon zich in die opdracht vinden. Dat ze zo snel heeft kunnen handelen verklaart ze 
door te wijzen op de hulp die ze gehad heeft van de arts Poot, de officier van justitie Josephus Jitta en 
de ethicus Dupuis (Idee ’66, 1985). Euthanasie lijkt bij uitstek een thema voor een liberale partij. Dat 
het D’66 werd en niet de VVD, komt doordat die laatste partij zich met name profileert op sociaal-
economisch terrein en D’66 ook op andere terreinen. Bovendien levert een onderwerp als euthanasie 
voor de VVD ook problemen op met de enige mogelijke partner waarmee geregeerd kan worden, het 
CDA. Van de PvdA is op dit terrein ook niet veel te verwachten in 1984. Belangrijke figuren van deze 
partij zoals Den Uyl  hebben grote huiver voor de legalisering van euthanasie (zoals indirect blijkt uit 
een kamerdebat op 12 maart 1986). 
In een interview laat Wessel-Tuinstra weten dat het zelfbeschikkingsrecht in haar voorstel niet 
onbeperkt is. Zij ziet als voordeel van het voorstel waarin euthanasie strafbaar en alleen onder bepaalde 
omstandigheden straffeloos is dat het verschijnsel beheersbaar en vooral controleerbaar blijft (Het Vrije 
Volk 14 april 1984). 
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wijzen op de maatschappelijke veranderingen, die ertoe geleid hebben dat euthanasie meer 
dan ooit ter discussie is gekomen en door te stellen dat, ondanks de strafwetgeving, in 5000 
tot 6000 gevallen per jaar op de vraag om de milde dood positief wordt ingegaan.2 
 
Wessel-Tuinstra meent, dat de bestaande situatie leidt tot rechtsonzekerheid en 
rechtsongelijkheid voor hulpverleners en hulpvragers. Ze noemt een dergelijke situatie 
schadelijk voor de wetgever en het functioneren van het recht. De wetgever mag weliswaar 
achterlopen bij de maatschappelijk ontwikkelingen, maar niet teveel. Naar de mening van 
Wessel-Tuinstra is dat laatste het geval. Zij is van oordeel dat het ongewenst is, en 
staatsrechtelijk onjuist, wanneer een zo belangrijk maatschappelijk probleem als de 
strafbaarheid van euthanasie volledig en langdurig aan de rechter wordt overgelaten. Onder 
verwijzing naar de scheiding der machten stelt zij, dat het ook bezwaarlijk is het al dan niet 
strafbaar zijn van euthanasie over te laten aan het Openbaar Ministerie middels een 
vervolgingsbeleid. Verder meent Wessel-Tuinstra dat de nood die het euthanaserend 
handelen voor de medische beroepsgroep oproept, al groot genoeg is. Een bijkomende 
strafdreiging van twaalf jaar is zeker ongewenst.3 
 
Wessel-Tuinstra verwijst naar een kentering in de publieke opinie, daar uit onderzoek blijkt 
dat 87% van de bevolking tolerant staat tegenover ‘euthanasie’.4 Niet alleen het opheffen 
van rechtsonzekerheid, rechtsongelijkheid en de grote discrepantie tussen wetgeving en 
praktijk brengt Wessel-Tuinstra tot het indienen van het wetsontwerp, maar bovenal de 
maatschappelijke nood op dit terrein. Deze nood betreft niet alleen hulpvragenden en 
hulpverleners, doch ook hen die afwijzend staan ten aanzien van euthanasie. Wanneer de 
waarborgen en zorgvuldigheidseisen voor euthanasie duidelijk en toetsbaar vastliggen, 
betekent dat een waarborg tegen ongevraagde en ongewenste ‘euthanasie’. Alhoewel 
Wessel-Tuinstra weet dat het rapport van de Staatscommissie aanstaande is, acht ze het 
onverantwoord daarop te wachten met wetswijziging.5 

DE UITGANGSPUNTEN VAN HET WETSVOORSTEL 

Met haar wetsontwerp beoogt Wessel-Tuinstra euthanasie onder strikte voorwaarden toe te 
laten. Wessel-Tuinstra beperkt haar voorstel tot levensbeëindiging op verzoek: euthanasie 
en hulp bij zelfdoding. Zij heeft gemeend aan hulp bij zelfdoding niet geheel voorbij te 
kunnen gaan, omdat een afbakening tussen euthanasie en hulp bij zelfdoding niet goed 
mogelijk is. Wessel-Tuinstra wil beide vormen van levensbeëindiging onder hetzelfde regime 
brengen. Levensbeëindiging bij mensen die hun wil niet (meer) kenbaar kunnen maken, valt 
buiten het bestek van dit wetsontwerp. Op deze terreinen is de meningsvorming, volgens 
Wessel-Tuinstra, nog niet voldoende uitgekristalliseerd.6 
 

                                                      
2 Handelingen Tweede Kamer 1983-1984, Bijlagen, 18 331, nr. 3: 6. 
3 Handelingen Tweede Kamer 1983-1984, Bijlagen, 18 331, nr. 3: 6-7. 
4 Uit het Lagendijk-opinieonderzoek van 1980 waarnaar Wessel-Tuinstra verwijst, blijkt dat 87% van 
de ondervraagden vindt dat andere mensen een afwijkend standpunt mogen innemen ten aanzien van 
‘euthanasie’ en daar als het henzelf betreft naar mogen handelen. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat 
56% van de ondervraagden instemt met ‘actieve euthanasie’ en 75% met ‘passieve’ (NVVV 1980 
Meningen : 7.1). In april 1984  wordt de vraag naar de instemming met euthanasie op verzoek van de 
AVRO herhaald. Dan blijkt 77%  van de ondervraagden met ‘actieve euthanasie’ in te stemmen en 90% 
met ‘passieve’. In  antwoord op een vraag daaromtrent laat 12% weten dat in hun optiek het verbod op 
‘euthanasie’ moet blijven, meent 30%  dat op dat verbod uitzonderingen mogelijk moeten zijn en acht 
58%  een speciale wet wenselijk (AVRO, ‘Vragen rond euthanasie’. 12 april 1984).  
5 Handelingen Tweede Kamer 1983-1984, Bijlagen, 18 331, nr. 3: 7-8. 
6 Handelingen Tweede Kamer 1983-1984, Bijlagen, 18 331, nr. 3: 8-9. 
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Wessel-Tuinstra stelt het verzoek van de betrokkene zelf voorop. In haar optiek is er vanuit 
juridisch oogpunt geen onderscheid tussen ‘passieve’ en ‘actieve euthanasie’. Zij constateert 
een tendens om de ‘passieve euthanasie’ zonder verzoek van de patiënt, toelaatbaar te 
achten. Naar de opvatting van Wessel-Tuinstra past hier de uiterste waakzaamheid. In haar 
optiek zijn er zeker gevallen waarin het nalaten van medische handelingen geoorloofd is 
omdat deze medisch zinloos zouden zijn. Zodra echter het gebied van zinloos medisch 
handelen verlaten wordt, is er sprake van ‘euthanasie’. Een ‘euthanasie’ die, zo meent 
Wessel-Tuinstra, niet mag worden toegepast op hen die een verzoek om een milde dood 
niet meer kenbaar kunnen maken. Ook bij het onderscheid tussen ‘directe’ en ‘indirecte 
euthanasie’ rijst, aldus Wessel-Tuinstra, het gevaar dat gehandeld wordt op de grens van 
vrijwilligheid of zonder dat de betrokkene volledig is geïnformeerd.7 
 
Als uitgangspunten voor het wetsvoorstel noemt Wessel-Tuinstra: beschermwaardigheid van 
het leven, humanisering van het sterven, zelfbeschikkingsrecht onder bepaalde 
omstandigheden - namelijk het verkeren in de stervensfase of in een situatie van ondraaglijk 
lijden, zorgvuldige hulpverlening en controleerbaarheid van levensbeëindigend handelen.8 
 
Wessel-Tuinstra is van mening, dat de erkenning van het recht, dat ieder mens in beginsel 
zelf beslist op welke wijze hij zijn leven zal beëindigen, een opdracht voor de overheid met 
zich mee brengt. Voor de uitoefening van dat recht moet er immers ruimte zijn en deze 
ruimte moet mede geschapen worden door de overheid. De rol van de overheid is gericht 
op het scheppen van waarborgen, opdat ieder mens zich in vrijheid en onafhankelijkheid 
kan ontplooien en zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de medemens waar kan 
maken. Daarenboven heeft de overheid een specifieke verantwoordelijkheid voor de 
zwakken in de samenleving. De hulpvrager die in een situatie verkeert dat hij de dood 
naderbij wil halen, verkeert dikwijls ten opzichte van de hulpverleners in een 
afhankelijkheidspositie. Zij concludeert dat bij euthanasie de rol van de overheid duidelijk is: 
 

in een pluriforme samenleving als de onze met zoveel verschillende meningen en 
overtuigingen kan zij nooit een bepaalde mening opdringen. Zij dient, uitgaande 
van de algemeen geaccepteerde norm van de beschermwaardigheid van het leven, 
ruimte te scheppen voor ieders individuele beslissing de grenzen van die 
bescherming voor zijn eigen leven te bepalen, met inachtneming van haar 
specifieke verantwoordelijkheid ten aanzien van de versterking van de rechtspositie 
van de zwakken in de samenleving en de kwaliteit van de hulpverlening.9 

HET WETSVOORSTEL 

Wessel-Tuinstra stelt voor, ‘zorgvuldige hulpverlening’ te laten gelden als het criterium voor 
een  strafuitsluitingsgrond ten aanzien van handelen dat formeel onder werking van het 
eerste lid valt van artikel 293 en het tweede lid van artikel 294. Deze constructie - een 
verbod gecombineerd met een strafuitsluitingsgrond - ontleent zij aan artikel 280 van het 
Wetboek van Strafrecht.10 Een dergelijk constructie sluit aan bij de jurisprudentie inzake 
euthanasie. ‘Zorgvuldige hulpverlening’ wordt niet ongeclausuleerd als strafuitsluitingsgrond 
toegelaten, maar beperkt tot twee gevallen: zorgvuldige hulpverlening verleend aan iemand 
die zich reeds in de stervensfase bevindt of aan iemand die ondraaglijk lijdt. Deze 
beperkingen zijn, volgens Wessel-Tuinstra, aan de rechtspraak ontleend en worden door 
                                                      
7 Handelingen Tweede Kamer 1983-1984, Bijlagen, 18 331, nr. 3: 9-12. 
8 Handelingen Tweede Kamer 1983-1984, Bijlagen, 18 331, nr. 3: 13. 
9 Handelingen Tweede Kamer 1983-1984, Bijlagen, 18 331, nr. 3: 13. 
10 In dat artikel wordt het verbergen van weggelopen minderjarigen onder bepaalde 
omstandigheden, niet strafbaar gesteld.  
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velen met instemming aanvaard. Wessel-Tuinstra is van mening, dat op dit punt de 
maatschappelijke ontwikkeling zo ver is gevorderd, dat hier van een algemene 
aanvaardbaarheid kan worden gesproken.11 
 
In het tweede lid van artikel 293 wordt de strafuitsluitingsgrond als volgt geformuleerd: 
 

Het in het eerste lid bedoelde feit is niet strafbaar indien wordt gehandeld in het 
kader van zorgvuldige hulpverlening aan iemand die zich reeds in de stervensfase 
bevindt of aan iemand bij wie sprake is van ondraaglijk dan wel als ondraaglijk 
ervaren lichamelijk of geestelijk lijden.12  

 
In het derde lid worden de eisen van zorgvuldigheid genoemd. Op de eerste plaats betreft 
dit een vrijwillig en weloverwogen verzoek. Op de tweede plaats  een handelen van een 
geneeskundige die aan bepaalde vereisten voldaan heeft. Die vereisten zijn: de 
geneeskundige heeft zich ervan overtuigd dat de vrager zich in de genoemde situatie 
bevindt; de geneeskundige heeft een van hem onafhankelijke deskundige geraadpleegd; de 
geneeskundige heeft een verslag bijgehouden en hij heeft de verklaring van overlijden naar 
waarheid opgemaakt. Artikel 294 wordt zo geredigeerd dat het met artikel 293 in 
overeenstemming is.13 

REACTIES 

De jurist Van Veen reageert op het wetsvoorstel. Hij meent, en menigeen deelt die mening, 
dat Wessel-Tuinstra beter had kunnen wachten tot de Staatscommissie Euthanasie klaar 
was met haar werk. Ook bekritiseert hij de constructie van het voorstel - het opnemen van 
de zorgvuldigheidseisen in een exceptie in het Wetboek van Strafrecht. Bezwaren hiertegen 
zijn onder andere, dat te verwachten valt, dat er over deze voorwaarden aanzienlijk verschil 
van mening bestaat en dat de inzichten zich in de loop der jaren zullen wijzigen.14 Verder 
valt te betwijfelen of artsen, wier patiënt in de stervensfase verkeert, steeds aan al deze 
voorwaarden zullen kunnen en willen voldoen. Principiëler is het bezwaar dat het Wetboek 
van Strafrecht niet bedoeld is om een serie van voorschriften voor beroepsuitoefening van 
medici te regelen.15 Ook het vraagstuk betreffende de positie van de arts die niet aan de 
voorwaarden heeft voldaan, is volgens Van Veen niet opgelost.16 Daarnaast is er kritiek op 
details. Zo betreurt Van Veen het dat Wessel-Tuinstra euthanasie niet beperkt tot de 
stervensfase en hij meent dat zij eenduidiger moet kiezen voor artsen als uitvoerders. Bij 
een verzoek om stervenshulp buiten de stervensfase staat de arts principieel niet anders 
tegenover de hulpvrager dan anderen, aldus Van Veen.17 De verdienste van het 
wetsontwerp is, volgens dezelfde auteur, dat de bezwaren, die aan een dergelijke aanvulling 
kleven, zichtbaar zijn gemaakt.18 

                                                      
11 Handelingen Tweede Kamer 1983-1984, Bijlagen, 18 331, nr. 3: 15. 
12 Handelingen Tweede Kamer 1983-1984, Bijlagen, 18 331, nr. 2: 3. Wessel-Tuinstra stelt voor de 
maximumstraf op het toepassen van euthanasie terug te brengen naar vier jaar. 
13 Handelingen Tweede Kamer 1983-1984, Bijlagen, 18 331, nr. 2: 3-4. 
14 Van Veen 1984: 1069.  
15 Van Veen 1984: 1069. Van Veen vindt de behoefte om voorwaarden te formuleren, waaronder een 
einde gemaakt mag worden aan een leven, begrijpelijk. Hij denkt echter dat artikel 293 niet veranderd 
moet worden maar pleit voor aanpassing van beroepsregels van artsen. 
16 Van Veen 1984: 1069; ook zo Bergkamp 1985: 93. De arts-jurist Bergkamp stelt dat er situaties 
denkbaar zijn, waarin wel aan de voorwaarden is voldaan maar die ethisch volstrekt onacceptabel zijn. 
Volgens hem verdient een open norm  - voor zover wetswijziging überhaupt gewenst is - de voorkeur. 
17 Van Veen 1984: 1069. 
18 Van Veen 1984: 1070. 
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Vier maanden later brengt de Raad van State advies uit over het voorstel Wessel-Tuinstra.19 
De Raad vindt dat het wetsontwerp te vroeg komt, omdat het onderwerp nog niet 
voldoende bestudeerd is, in ieder geval dient het rapport van de Staatscommissie te worden 
afgewacht. De Raad heeft bovendien ernstige bedenkingen tegen de opzet van het 
wetsontwerp. Hij acht de rechtszekerheid met dit ontwerp niet gediend, en is van oordeel 
dat de in het Wetboek van Strafrecht in het algemeen en ook in de artikelen 293 en 294 
gevolgde methode van strafbaarstelling “zich er niet mee verdraagt dat een strafbepaling 
wordt aangevuld met een reeks omstandigheden en voorwaarden die te zamen en in 
onderling verband een strafuitsluitingsgrond zouden moeten opleveren”.20 Het gevolg van 
een dergelijke opzet is dat onder de voorwaarden ook voorschriften van administratieve 
aard worden opgenomen. Het enkel niet voldoen aan die voorwaarden leidt, aldus de Raad, 
tot het niet aanvaardbare gevolg, dat de nalatige vervolgd zal worden voor het 
hoofdmisdrijf. Wat de indienster van het wetsvoorstel poogt te bereiken aan inhoudelijke 
toetsing van euthanasie, zou verder uitgewerkt, in een bijzondere wet geregeld moeten 
worden, zo meent de Raad. Het Wetboek van Strafrecht leent zich niet voor gedetailleerde 
regeling van feiten en omstandigheden en van toezicht en controle. De problematiek van 
hulp bij zelfdoding ten slotte, vraagt naar het oordeel van de Raad een andere bezinning en 
een eventuele regeling zou, naar zijn oordeel, dan ook anders opgesteld  moeten worden. 
Kortom, de Raad van State heeft ernstige bezwaren  tegen het voorstel.21 
 

6.2  PUBLICATIES 

Dat euthanasie een onderwerp van belang is blijkt ook in deze periode uit diverse 
publicaties.22 De vooraanstaande strafjurist Enschedé, die zo’n grote rol gespeeld heeft in 
                                                      
19 Handelingen Tweede Kamer 1983-1984, Bijlagen, 18 331 A. 
20 Handelingen Tweede Kamer 1983-1984, Bijlagen, 18 331 A: 2. 
21 Uit Handelingen Tweede Kamer 1984-1985, Bijlagen, 18 333 B blijkt dat Wessel-Tuinstra het niet 
eens is met de argumenten van de Raad van State. 
22 Wibo van de Linde doet verslag van de lotgevallen van de emeritus hoogleraar geologie Van 
Bemmelen en zijn vrouw en hun al dan niet samen afgesproken ‘euthanasie’. Het gaat hier om een 
echtpaar dat aangeeft dat zij gezamenlijk suïcide zullen plegen. Zij zoeken contact met de journalist, 
omdat zij de zaak van ‘euthanasie’ zouden willen ondersteunen met hun daad. De bedoeling is dat eerst 
de vrouw overlijdt en, nadat sommige zaken geregeld zijn, de man. De vrouw overlijdt inderdaad met 
behulp van haar man, maar de man maakt niet zelf een einde aan zijn leven. Over de achteraf ontstane 
twijfel, maakt Van de Linde in januari 1984 een televisie-uitzending (Van de Linde 1984). De journalist 
Herbergs schrijft een boek waarin een overzicht gegeven wordt van de hele problematiek van de 
levensbekorting (Herbergs 1984). De activiste van het eerste uur Sybrandy geeft samen met de 
schrijver Bakker – de laatste heeft een roman op zijn naam staan waarin hulp bij zelfdoding een van de 
twee centrale thema’s is (Bakker 1984) -  tips en doet verslag van ervaringen in Zorg jij dat ik niet meer 
wakker wordt? Vrijwillige euthanasie in de praktijk. Als reactie verschijnt een jaar later Help jij dat ik 
verder mag leven, een bundel waarin vanuit christelijk perspectief tegen ‘euthanasie’ geageerd wordt 
(Van Esterik (red) 1985). Verder verschijnt er een bundel onder redactie van Stoeckart (Stoeckart (red) 
1984) met daarin bijdragen van onder andere C.J. Trimbos, H.M. Terborgh-Dupuis, J.J.M. Michels, 
F.J.G. Oostvogel, J.H. Mulder en A. Kerkhof. De meeste opgenomen artikelen betreffen voordrachten, 
gehouden bij een cyclus van het Studium Generale aan de Erasmus Universiteit. De bijdragen van de 
laatste drie zijn eerder gepubliceerd in Medisch Contact 1983. Verder is er een bundel met voordrachten 
die gehouden zijn op een symposium over ‘euthanasie’ in mei 1984 aan de Rijksuniversiteit Limburg 
(Elders e.a. 1985) met onder andere bijdragen van F.C.B. van Wijmen, H.D.C. Roscam Abbing en P. 
Sporken en een aantal kleinere rapporten en publicaties: Werkgroep Dood en Rouw West-Brabant 
1984; Werkgroep Uiterst Medisch Handelen 1984); twee boeken van Kruijthoff en een boek onder 
redactie van Lindijer (Linderijer (red) 1984). In 1985 wordt door H.H. Muns en P.C. van Es namens de 
synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland de brochure Euthanasie en pastoraat  beschikbaar 
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het abortusdebat, mengt zich nu in de discussie. Aan zijn publicaties, die van  twee leden 
van de Staatscommissie – Klijn en Nieboer – en de rechtstheoretici Scheltens, Hirsch Ballin 
en Van Haersolte wordt in het onderstaande aandacht besteed.  

ENSCHEDÉ 

Net zoals in 1966 ten aanzien van abortus, brengt Enschedé met betrekking tot euthanasie 
de ‘medische exceptie’ in stelling.23 Het bevreemdt Enschedé dat men er blijkbaar vanuit 
gaat dat de wetsbepalingen aangaande doden op verzoek en hulp bij zelfmoord mede voor 
artsen zijn geschreven. Hij meent dat uit de wetsgeschiedenis van de bepalingen niet blijkt, 
dat de wetgever ooit aan de toepasselijkheid voor artsen gedacht heeft. In zijn optiek kan 
ook hier slechts het uitgangspunt zijn, dat de arts die overeenkomstig de regelen van de 
kunst op een euthanasieverzoek - hoe dan ook - reageert, strafvrij is, omdat die 
delictsomschrijvingen niet voor hem geschreven zijn.24 
 
Enschedé meent dat het enkele feit, dat het recht het medische normstelsel respecteert en 
steunt, niet wil zeggen dat regels, opvattingen en handelingen die binnen dat stelsel opgeld 
doen, ook alle door het recht als juist worden aanvaard. Dat kan immers reeds daarom niet, 
zo stelt hij, omdat vele daarvan onderling tegenstrijdig zijn. De oplossing ligt, volgens 
Enschedé, niet bij het recht. In zijn optiek kan de zedelijke artsenproblematiek niet met 
wettelijke formules inhoudelijk worden opgelost. “Het enige dat het juridisch establishment 
aan de kwaliteit van de medische oordeelsvorming kan bijdragen, is bepaalde eisen stellen 
aan de besluitvorming.”25 Terecht hebben lagere rechters zich tot nu toe vooral ook daarop 
gericht, zo meent Enschedé.26 
 
Een jaar later vult Enschedé deze gedachte aan met zijn opvatting over het invullen van de 
verklaring van natuurlijk overlijden. Levensbekortend handelen wordt door hem dan 
aangeduid als ‘medische thanasie’. Daaronder verstaat hij: “elk doen of laten van een arts 
ten opzichte van zijn patiënt, waarvan de arts zich de levensverkortende of 
levensbeëindigende werking bewust is ongeacht, of hij die werking nu beoogt dan wel als 
onbeoogde nevenwerking op de koop toe neemt”. In deze context is euthanasie een 
bijzondere vorm van ‘thanasie’.27 In de praktijk, zo stelt Enschedé, geeft de arts bij 
‘medische thanasie’ zonder meer een overlijdensverklaring af, zodat de lijkbezorging zonder 
strafrechtelijke complicaties verlopen kan. Er is, zo meent hij, over deze praktijk in medische 
kring geen twijfel of aarzeling, maar juristen zullen stellen dat zo’n ingreep tenminste één 
van de oorzaken van de dood is, die wel zeker geen natuurlijke is. De vraag is dan aan 
welke oorzaak de dood van de patiënt redelijkerwijs kan worden toegerekend.28 
 
Enschedé gaat ervan uit dat het veilig stellen van de mogelijkheid van opsporing van 
strafbare feiten het doel is van de lijkschouwing. Vanuit dat oogpunt is het recht niet 

                                                                                                                                       
gesteld als een bijdrage aan de meningsvorming. Verder verschijnt er dat jaar een boek waarin vanuit 
reformatorisch-wijsgerig perspectief de “doods-ethiek” en de geseculariseerde medische ethiek wordt 
bekritiseerd (Strijbos 1985) en publiceren de bisschoppen van Nederland een Herderlijk schrijven over 
lijden en sterven van zieken . 
23 Enschedé 1984: 135-140. 
24 Enschedé 1984: 137. 
25 Hij schrijft daarmee aan te sluiten bij Leenen, die het stellen van regels van formeel recht in de 
plaats van regels van materieel recht “de methode van indirecte wetgeving” noemt (Enschedé 1984: 
139.) 
26 Enschedé 1984: 139. 
27 Enschedé 1985 Euthanasie en overlijdensverklaring: 799. 
28 Enschedé 1985: 799-800. 
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geïnteresseerd in medische handelingen, die stroken met de door het recht geaccepteerde 
regels van de medische standaard. Vandaar, zo stelt Enschedé, dat de toelaatbare 
‘thanasiehandeling’ rechtens geen oorzaak is van de dood van de patiënt, ook al behoort zij 
natuurkundig wel tot de doodsoorzaken. Strafrechtelijk onderzoek heeft in dergelijke 
gevallen geen zin. Een ‘medische thanasiehandeling’ echter die niet strookt met regels van 
de medische standaard of die de kritiek van het dwingend recht, de openbare orde dan wel 
de goede zeden niet kunnen doorstaan, is rechtens wel degelijk een relevante 
doodsoorzaak. Kortom: de arts die een ‘thanasiehandeling’ verricht heeft, die naar zijn 
overtuiging strookt met de regels van de medische standaard, mag een verklaring van 
natuurlijk overlijden afgeven. Indien echter de arts erover twijfelt of zijn ‘thanasiehandeling’ 
wel aan die normen beantwoordt, is hij niet overtuigd van een natuurlijke doodsoorzaak en 
behoort hij de schouw aan de gemeentelijk lijkschouwer over te laten.29 
 
Leenen is het helemaal niet eens met Enschedé. In de optiek van Leenen is euthanasie niet 
een medisch handelen in de gebruikelijke zin. Hij meent dat het in zaken als abortus en 
euthanasie niet om een medisch-ethische aangelegenheid gaat maar om algemeen ethische 
vraagstukken. En het is dan ook niet aan de medische beroepsgroep om de normen met 
betrekking tot euthanasie te bepalen. Bovendien is er voor euthanasie geen medische 
indicatie in de gebruikelijke zin van het woord. Er is zelfs vaak geen indicatie meer tot 
medische behandeling.30 

KLIJN EN NIEBOER 

Twee leden van de Staatscommissie Euthanasie – de hoogleraar strafrecht Nieboer en de 
hoogleraar theologische ethiek Klijn - publiceren in 1984 hun opvattingen omtrent 
‘euthanasie’.31 Nieboer meent - met een beroep op het opzetbegrip in het strafrecht - dat 
ook de dood als bijeffect van de pijnbestrijding behoort tot het in artikel 293 strafbaar 
gestelde. Als een arts zijn patiënt op diens verzoek met pijnstillende medicatie behandelt, 
terwijl die arts weet dat hij door die behandeling de kans op sterven aanzienlijk vergroot, 
dan moet die arts opzet tot levensberoving toegedicht worden, ook als levensberoving niet 
zijn doel is.32 Vervolging ligt echter, volgens Nieboer, niet in de lijn van de verwachting. Het 
lijkt hem ondoenlijk alle vormen van stervensbevordering, die onder de letter van artikel 293 
vallen te berechten. De abortuskwestie heeft laten zien, dat het justitieapparaat vrijwel lam 
gelegd wordt zodra de wet massaal wordt overtreden door artsen of door een andere groep 
academisch gevormden.33 
 
Nieboer bekritiseert de pleitbezorgers van ‘euthanasie’. Zij stellen degenen die de strafwet 
willen handhaven voor als mensen die hun eigen overtuiging via de strafwet dwingend 
willen opleggen aan anderen. Door zogenaamd slechts te pleiten voor de vrijheid naar eigen 
inzicht te handelen, maskeren zij echter hun eigen achterliggende bedoelingen, meent 
                                                      
29 Enschedé 1985: 800-801. 
30 Leenen 1985 Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: 416. Ook in het debat over de 
abortuswetgeving heeft hij zich in deze termen geuit (Leenen 1985 Nederlands Juristenblad  en  Leenen 
1986: 189). Ook Kelk laat zich later in dergelijke termen uit (Kelk 1987: 491). In het verlengde van 
deze opvatting van Leenen, ligt diens afkeuring van abstineerbeslissingen van artsen niet op basis van 
het criterium ‘medisch zinloos handelen’ maar op basis van de kwaliteit van leven. Kwaliteit van leven is 
in zijn ogen geen begrip dat artsen op grond van hun medische expertise kunnen hanteren. “De 
waardering van de kwaliteit van het leven is een allerindividueelst oordeel van ieder mens en het komt 
niemand toe, ook niet de meest serieuze hulpverlener, zich dat oordeel over een ander aan te meten” 
(Leenen 1985 Tijdschrift voor Gezondheidsrecht : 153). 
31 Klijn en Nieboer 1984. 
32 Klijn en Nieboer 1984: 33. 
33 Klijn en Nieboer 1984: 36. 
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Nieboer. Het gaat hen niet om vrijheid voor iedereen maar om erkenning van het 
zelfbeschikkingsrecht.34 
 
Klijn meent, dat de term ‘euthanasie’ in zijn algemeenheid weinig zegt en dat het begrip, 
doordat het relevante verschillen verhult, voor de eigenlijke kern van de discussie 
onbruikbaar is geworden. In Klijns optiek is ‘euthanasie’ niet één onderwerp, maar een 
veelheid aan onderwerpen, met ieder hun eigen ethische implicaties. De 
verantwoordelijkheid van de medicus in relatie tot de eindterm - de dood van de patiënt - is 
telkens op andere wijze en in een andere mate geïnvolveerd. Houdt men deze zakelijke 
verschillen niet voor ogen, dan is de medicus in alle gevallen evenzeer verantwoordelijk voor 
de dood van de patiënt, en “dan vervalt men in een ongedifferentieerd en totalitair begrip 
van medische verantwoordelijkheid, dat veel gelijkenis vertoont met de nacht waarin alle 
katten even grauw zijn”.35 
 
Klijn verzet zich ook anderszins tegen het spraakgebruik in de discussie. Het eender stellen 
aan elkaar van niet verlengen van leven en bekorten van leven noemt hij onjuist. Hij meent 
dat een dergelijk spraakgebruik alleen te verklaren is wanneer - wellicht onbewust - als 
natuurlijk referentiekader de medisch macht wordt gehanteerd, dat wil zeggen “alle 
mogelijke verlenging van de biologische levensduur waartoe deze in staat is”. Wanneer er 
geen gebruik gemaakt wordt van deze mogelijkheden, dan stemt de duur van het leven 
weliswaar niet overeen met de maximale levenslengte die de medische wetenschap kan 
schenken, maar er is ook geen sprake van bekorting van het leven.36 
 
In zijn ethische waardering meent Klijn, dat het toedienen van een (vervangende) 
doodsoorzaak logisch-noodzakelijk het oordeel impliceert dat het leven, zoals het zich nu 
voordoet en zoals het zal zijn als er geen doding of zelfdoding plaatsvindt, zinloos is. Van 
een dergelijk oordeel, zo is Klijn van mening, dient een mens, zowel de betrokkene als de 
arts, zich te onthouden. In de beslissing het leven niet medisch te verlengen, ligt een 
oordeel opgesloten over de zinloosheid van bepaalde medische handelingen. Een dergelijk 
oordeel is daarentegen wel mogelijk. Desalniettemin meent Klijn dat in extreme gevallen 
‘euthanasie’ niet altijd te veroordelen is.37 
 
Klijn verschilt fundamenteel van mening met Leenen en Kuitert wat betreft de opvatting dat 
het zelfbeschikkingsrecht op zichzelf een legitimatie is voor ‘euthanasie’ en (hulp bij) 
zelfdoding. Hij meent dat het zelfbeschikkingsrecht daar waar het ook het recht insluit om 
aan het eigen leven een einde te maken, een contradictio in terminis is, een ‘vierkante 
cirkel’. Leenen en Kuitert poneren, in zijn optiek, het zelfbeschikkingsrecht als een soort 
axioma of dogma. Het geldend recht kent echter een zo geïnterpreteerd 
zelfbeschikkingsrecht niet, zo meent Klijn. Het is juist een punt van discussie of het 
zelfbeschikkingsrecht als ethisch grondrecht, als een mensenrecht bestaat. Volgens Klijn kan 
deze discussie niet beslecht worden door het poneren van een abstract axioma.38 

SCHELTENS 

Op een gecombineerde ledenvergadering van het Nederlands Artsenverbond (NAV) en de 
juristenvereniging Pro Vita - november 1984 - houdt de hoogleraar wijsbegeerte Scheltens 
een lezing over een rechtsfilosofische benadering van het leven. Hij meent dat 
                                                      
34 Klijn en Nieboer 1984: 36-37. 
35 Klijn en Nieboer 1984: 15. 
36 Klijn en Nieboer 1984: 8-12. 
37 Klijn en Nieboer 1984: 16. 
38 Klijn en Nieboer 1984: 20-21. 
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tegenstanders van ‘euthanasie’ zich niet op geloof en bijbel moeten beroepen. De vraag 
naar toelaatbaarheid of ontoelaatbaarheid van ‘euthanasie’ dient volgens Scheltens als volgt 
geformuleerd te worden: “omvat de eerbied voor het menselijk leven ook een verbod in alle 
denkbare omstandigheden en met inachtneming van alle mogelijke waarborgen een daad te 
stellen waardoor bewust en bedoeld het leven van een uitzichtloos lijdende en stervende 
wordt verkort?” Scheltens meent dat het fysieke leven van de individuele mens zeker niet de 
hoogste waarde heeft maar wel een zeer hoge. Daarom kan en mag een mens slechts in 
een uiterste situatie gedwongen worden zijn leven in te zetten voor de veiligheid van zijn 
medemensen. Waar die hoge waarde wordt aangetast uit individueel eigenbelang gebeurt 
er iets wat immoreel is. Scheltens beklemtoont dat waar in een gemeenschap een 
mentaliteit wordt bevorderd die het respect voor het biologische menselijke leven 
devalueert, we voor een decadent verschijnsel staan. “Men kan zich hierbij afvragen of de 
ideale wetgever zonder meer, uit tolerantie voor de individuele willekeur, moet laten 
geworden, aangezien het toch tot de rechtsorde behoort institutioneel het respect voor elke 
mens te handhaven”, aldus Scheltens. Ook hij erkent dat er situaties zijn dat ‘euthanasie’ 
niet te veroordelen is.39 

HIRSCH BALLIN EN VAN HAERSOLTE 

Hirsch Ballin merkt op dat vrijwel niemand in Nederland in de discussie over euthanasie een 
onbeperkt zelfbeschikkingsrecht over leven en dood bepleit. Hij koppelt dat aan de 
constatering dat ook ten aanzien van andere rechten – zoals het recht op bewegingsvrijheid 
en drukpersvrijheid – om goede redenen geldt dat men er niet rechtsgeldig jegens anderen 
afstand van kan doen, ook al is het uit vrije wil en ook al meent men daarmee zijn eigen 
belangen het beste te dienen.40 
 
Hirsch Ballin meent dat vrijwilligheid geen voldoende voorwaarde vormt voor juridische 
aanvaardbaarheid. Hij denkt dat het moeilijk is uit te maken of een vraag om euthanasie de 
vrije wil van de patiënt weerspiegelt. Wie meent dat de wetgever dit kan oplossen met 
procedurele waarborgen, overspeelt de hand van de wetgever. Hirsch Ballins conclusie is 
dat aanvaarding van de vrijwilligheid van de patiënt als criterium voor de toelaatbaarheid 
van het doden, leidt tot het niet langer effectief bescherming kunnen bieden aan het recht 
op leven door de staat.41 
 
Van Haersolte reageert op Hirsch Ballin met het maken van een onderscheid tussen het 
afstaan van een recht en het afstaan van een ding. Daarbij komt het hem voor dat 
euthanasie eerder met een amputatie vergeleken moet worden dan met kiesrecht en 
drukpers. In zijn optiek moet de wetgever in sommige gevallen het afstaan van een recht 
geheel uitsluiten en in andere gevallen slechts clausuleren. Bij de keuze tussen deze twee 
alternatieven moet de wetgever het gevaar van omgepaste beïnvloeding afwegen tegen het 
belang dat de betrokkene zelf heeft bij het afstand doen. Waar het laatste nihil is – dat is 
het geval bij afstand doen van kiesrecht of klassieke grondrechten - zal de mogelijkheid van 
het afstand doen niet worden erkend. Veel moeilijker ligt bij de afweging in die gevallen 
waarin de rechthebbende er wel degelijk belang bij kan hebben om zo niet van zijn recht 
dan toch wel van het voorwerp van zijn recht te worden verlost. Euthanasie is een van die 
situaties.42 
                                                      
39 Scheltens 1984: 134.  
40 Hirsch Ballin 1984: 182-188. 
41 Hirsch Ballin 1984: 185-186.  
42 De conclusie die Van Haersolte hieraan verbindt is dat de filosoof niet kan voorspellen hoe een 
verstandig wetgever zal beslissen (Van Haersolte 1985). Hirsch Ballin op zijn beurt stelt dat het bij het 
afstand doen van grondrechten anders ligt wat betreft het respectabel belang waar Van Haersolte op 



 
 

152 
 
 
 
 
 
 
  hoofdstuk6afa 

 

 
Samenvattend kan gesteld worden dat Enschedé poogt, net zoals hij dat in het 
abortusdebat heeft gedaan, ten aanzien van euthanasie het idee van de medische exceptie 
ingang te doen vinden. Het voordeel van dit idee is dat de tamelijk onmogelijke 
strafrechtelijke controle niet langer nagestreefd hoeft te worden. Voor artsen levert dit 
bovendien op dat de vermaledijde melding achterwege kan blijven. Met de aanvaarding van 
de medische exceptie kan de controle van het levensbeëindigend handelen in de handen 
van de beroepsgroep gelegd worden. Net zoals Enschedé maar met een heel andere insteek 
bekritiseren Klijn en Nieboer het onderscheid tussen levensbeëindiging op verzoek en 
andere vormen van medisch handelen die het leven bekorten. Klijn en Nieboer gaan de 
discussie aan met Leenen – ook lid van de Staatscommissie Euthanasie – over 
zelfbeschikking.  Een discussie die ook tussen Hirsch Ballin en Van Haersolte woedt. 
Opvallend aan de opvatting van zowel Klijn en Nieboer als die van Scheltens is, dat zij zich 
duidelijk uitspreken tegen euthanasie maar niet claimen dat euthanasie in geen enkele 
situatie te rechtvaardigen is. 
 

6.3  HOORZITTINGEN STAATSCOMMISSIE EUTHANASIE 

Op grond van haar instellingsbesluit heeft de Staatscommissie Euthanasie besloten om 
belangstellenden en belanghebbende organisaties en instellingen uit te nodigen tot 
deelname aan door haar te houden hoorzittingen. In april 1984 is aan belangstellenden een 
notitie met uitgangspunten en kernpunten toegezonden met het verzoek een schriftelijk 
reactie daarop voor 1 juni 1984 in te zenden.43 
                                                                                                                                       
wijst. Het wordt van publiek belang geacht dat mensen niet de mogelijkheid wordt ontnomen om 
voortaan hun grondrechten uit te oefenen. Legalisering van euthanasie maakt het niet alleen mogelijk 
om vanuit respectabele belangen, maar ook om minder respectabele redenen of onder niet 
identificeerbare druk over het leven te beschikken (Hirsch Ballin 1985). 
43 In totaal melden 62 belangstellenden zich en 47 personen dan wel instellingen hebben een 
schriftelijke reactie geleverd, waarvan 38 mondeling zijn toegelicht tijdens de in juni gehouden 
hoorzittingen. De schriftelijke bijdragen van de volgende auteurs zijn gepubliceerd in het derde deel  
van het rapport van de Staatscommissie: C. van der Meer (internist); W.L.H. Smelt (anesthesioloog); L. 
van den Berg (anesthesist); Landelijke Werkgroep Gewetensbezwaren in de Gezondheidszorg; Het 
Richtsnoer, Protestants Christelijke Vereniging voor verpleegkundigen en andere werkers in de 
gezondheidszorg; Humanistisch Verbond; Stichting Studiecentrum van de Staatkundig Gereformeerde 
Partij; Deputaatschap van de Gereformeerde Gemeenten bij de Hoge Overheid; De Christenvrouw; 
Bond van Christelijke Gereformeerde Vrouwenverenigingen; Bond van Nederlands Hervormde 
Vrouwenverenigingen op Geestelijke Grondslag en Gereformeerde Bond in de Nederlands Hervormde 
Kerk; Vereniging Gehandicaptenzorg van de Gereformeerde Gemeenten; Nederlandse 
Patiëntenvereniging; Landelijk Protestants Christelijke Vereniging van ouders en vrienden van het 
afwijkende kind Philadelphia; Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind; Juristenvereniging 
Pro Vita; Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie; Koninklijke Nederlandse 
Maatschappij ter Bevordering der Geneeskunst; Landelijke Huisartsen Vereniging; Protestants 
Christelijke Artsen Organisatie; Nederlands Artsenverbond; Stichting Dr. Elisabeth Kübler-Ross/Shanti 
Nilaya Nederland; E.G.H. Kenter (huisarts); Stichting Schuilplaats; B.P. Ponsioen (huisarts); Vereniging 
van Gereformeerde Artsen; D. van Tol (zenuwarts); Werkgroep Gereformeerde Apothekers; Rooms 
Katholiek Kerkgenootschap Nederland; Werkgroep Uiterst Handelen; Nederlandse Vereniging voor 
Vrijwillige Euthanasie; Stichting Vrijwillige Euthanasie; Informatiecentrum Vrijwillige Euthanasie; H.Th.P. 
Cremers (politiearts); Dit Koningskind, Vereniging van gereformeerde gehandicapten, hun ouders en 
vrienden; J. de Jong (ziekenhuispredikant); Nederlands Instituut voor Psychologen.  
Personen en instellingen die geen hoorzitting bijgewoond hebben maar wel een schriftelijke reactie 
hebben geleverd zijn: Bond van Christelijke Gereformeerde Mannenverenigingen; Evangelische Alliantie; 
Frebe, Vereniging van Werkers in de Gezondheidszorg op Gereformeerde Grondslag; J.J. ten Ham (St. 
Anthoniusziekenhuis Sneek); Het Beterschap, werkgroep levensbeschouwing en ethiek; H.L. Hyllner 
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De Staatscommissie meldt als algemene indruk van de hoorzittingen dat het zeer opvallend 
is dat men vrijwel unaniem kan instemmen met de door de Gezondheidsraad onderscheiden 
handelingen die niet tot euthanasie gerekend moeten worden. Door het merendeel van de 
gehoorden worden deze handelingen tot normaal medisch handelen gerekend, waarvan 
regeling in het strafrecht onnodig is. Door sommigen wordt uitdrukkelijke vermelding 
daarvan in een wettelijke regeling wenselijk geacht.44 
 
Zeer velen noemen vrijwilligheid als kernpunt bij euthanasie. Derhalve wijst het merendeel 
levensbeëindiging bij onmondigen af. Sommigen achten het wel mogelijk om een 
euthanasieverklaring, opgesteld ten tijde dat de persoon nog mondig was, een rol te laten 
spelen.45 
 
De opvattingen ten aanzien van euthanasie en hulp bij zelfdoding die tijdens de 
hoorzittingen zijn vertolkt variëren sterk. Sommigen staan neutraal tegenover het 
fenomeen, anderen zijn tegen, weer anderen zijn vóór, en nog weer anderen uiten de 
opvatting dat er eerst meer gedaan moet worden aan het wegnemen van de behoefte aan 
euthanasie. Neutrale beroepsorganisaties, zoals de KNMG en de KNMP, willen geen oordeel 
geven over degenen die aan euthanasie willen meewerken, noch over degenen die dat om 
welke reden dan ook niet doen.46  
 
Principiële tegenstanders als het Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland en een 
aantal andere organisaties op confessionele grondslag verwerpen elke dwang om mee te 
werken, waaronder een verwijzingsplicht. Verschillende organisaties die bekend staan als 
voorstander van de mogelijkheid van straffeloze euthanasie en hulp bij zelfdoding 
benadrukken zorgvuldigheidseisen - vrijwilligheid, betrokkenheid van een arts en het recht 
van de patiënt op informatie. Van heel verschillende kanten wordt de nadruk gelegd op 
maatregelen om de behoefte aan euthanasie en hulp bij zelfdoding te verkleinen. Zo wordt 
meer aandacht voor pijnbestrijding en een betere opleiding daaromtrent nodig geacht.47 
 
Over de eventuele wijziging van de artikelen 293 en 294 van het Wetboek van Strafrecht 
lopen de meningen zeer uiteen. Sommigen zijn tegen wetswijziging, maar vóór euthanasie 
en hulp bij zelfdoding. Zij achten de huidige wet en de jurisprudentie toereikend, zeker 
wanneer meer duidelijkheid wordt gegeven over de wetstoepassing. Anderen zijn tegen 
wetswijziging omdat zij tegen euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn. Zij zijn tevreden over 
de wet en vinden dat strenge wetshandhaving moet plaatsvinden. Weer anderen zijn voor 
de mogelijkheid van euthanasie en voor wetswijziging.48 
 
In zijn algemeenheid kan gezegd worden, dat de voorstanders van de mogelijkheid van 
euthanasie zich baseren op het zelfbeschikkingsrecht en dat de tegenstanders 
onderverdeeld kunnen worden in twee groepen: degenen die op grond van godsdienstige 
argumenten tegen euthanasie zijn en degenen die seculiere argumenten hanteren. Seculiere 
argumenten die naar voren gebracht worden zijn onder andere de stellingen: euthanasie is 
                                                                                                                                       
(verpleeghuisarts); Katholieke Vereniging van ziekeninrichtingen; J.H. Mulder (internist); F. van Ree 
(zenuwarts). Alle schriftelijke bijdragen zijn gepubliceerd in het derde deel  van het rapport van de 
Staatscommissie. 
44 Staatscommissie 1985 Deel 1: 23-24. 
45 Staatscommissie 1985 Deel 1: 24. 
46 Het standpunt van de KNMP wordt verderop in deze paragraaf uitgebreid beschreven; het 
standpunt van de KNMG vormt het onderwerp van de volgende paragraaf. 
47 Staatscommissie 1985 Deel 1: 24-25. 
48 Staatscommissie 1985 Deel 1: 25. 
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in tegenspraak met de medische ethiek; het recht op leven verplicht de staat om het 
menselijk leven te beschermen; het is onmogelijk een scherpe scheiding aan te brengen 
tussen ‘vrijwillige’ en ‘onvrijwillige euthanasie’; en liberalisering van euthanasie leidt tot 
ongewenste sociale praktijken. 

KNMP 

Eén van de organisaties die naar aanleiding van de hoorzittingen van de Staatscommissie 
Euthanasie hun standpunt hebben geformuleerd, is de vereniging van apothekers: de KNMP. 
In juni 1984 bespreekt het hoofdbestuur van de KNMP met haar leden een nota inzake de 
aflevering van euthanatica.49 De nota is bedoeld om die apotheker die overweegt of hij al 
dan niet zal overgaan tot aflevering van euthanatica van dienst te zijn. De opstellers menen 
dat het afleveren van euthanatica niet onder de normale beroepsuitoefening van de 
apotheker valt. Mocht een apotheker er wel toe over willen gaan, dan dient deze te beseffen 
dat hij door de bereiding en aflevering van euthanatica, een bijzondere dienstverlenende 
handeling toevoegt aan zijn normale taak. Het hoofdbestuur wijst erop dat euthanasie en 
hulp bij zelfdoding wettelijk niet zijn toegestaan, en dat dit kan betekenen dat de apotheker 
die overgaat tot bereiding en aflevering van euthanatica, zich moet verantwoorden voor de 
rechter.  
 
In de nota worden de volgende zorgvuldigheidseisen aanbevolen: een besluit tot aflevering 
van de euthanatica kan pas genomen worden nadat tijdig overleg heeft plaatsgevonden 
tussen de betrokken arts(en) en apotheker; het verzoek tot afleveren van een euthanaticum 
dient schriftelijk plaats te vinden; het schriftelijk verzoek moet rechtstreeks aan de 
apotheker worden overhandigd; het verzoek moet duidelijk zijn en voldoen aan de eisen die 
ook gesteld worden aan een artikel dat onder de Opiumwet valt; de arts moet schriftelijk 
verklaren tot euthanasie te hebben beslist op grond van de door de KNMG opgestelde 
Gedragsregels voor artsen; het opbergen en bewaren van een dergelijk verzoek dient door 
de apotheker plaats te vinden als betrof het een artikel dat onder de Opiumwet valt; de 
aflevering van een euthanaticum dient uitsluitend door de apotheker rechtstreeks aan de 
arts plaats te vinden; de verpakking moet worden voorzien van een etiket dat voldoet aan 
daaraan voor de aflevering van een geneesmiddel te stellen eisen; indien het euthanaticum 
door de arts niet wordt toegepast, dient hij dit persoonlijk aan de apotheker terug te geven; 
apothekersassistenten hebben, evenals apothekers, het recht om op principiële of andere 
gronden te weigeren medewerking aan euthanasie te verlenen in welke vorm dan ook; 
apothekersassistenten mogen niet worden belast met enige verantwoordelijkheid, 
verbonden aan het afleveren van euthanatica.50 
 

                                                      
49 In 1979 is door de KNMP een Werkgroep Euthanasie ingesteld. Deze kreeg in mei 1982 de 
opdracht het bestuur te adviseren met betrekking tot de ethische, juridische en pharmaceutische 
aspecten verbonden aan het al dan niet bereiden en afleveren van euthanatica door apothekers. Op 
basis van het door de werkgroep opgestelde rapport is deze discussienota opgesteld. In de werkgroep 
zitten de apothekers: G.L.M.-A. Hage-Noël; G.H.P. de Koning; A.C. van Loenen en A.M. van der Mooren 
en zijn vanuit het KNMP-bureau  A.Y. Bosma en G.J. Mulder toegevoegd. 
50 KNMP 1984. De discussienota is ook opgenomen in het rapport van de Staatscommissie 
(Staatscommissie 1985 Deel 3: 66).  Bij de bespreking van de nota in de algemene vergadering stelt de 
voorzitter van de KNMP dat zowel binnen de maatschappij als binnen de organisatie verschillend wordt 
gedacht over euthanasie. Het hoofdbestuur van de KNMP is er daarom niet op uit een uitspraak over de 
toelaatbaarheid van euthanasie van de KNMP te bewerkstelligen. Het standpunt wordt in de 
vergadering alleen besproken, er wordt niet over gestemd (‘KNMP ziet afleveren euthanatica als 
“aanvullende dienstverlening”’, Medisch Contact 1984: 746). 
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De KNMP heeft tijdens de hoorzitting van de Staatscommissie de ‘zorgvuldigheidscriteria’ en 
de conclusies uit de discussienota overhandigd. In haar bijdrage stelt de KNMP dat ze geen 
uitspraak doet over de toelaatbaarheid van euthanasie en dat meer duidelijkheid in de 
wetstoepassing geboden is.51  
 

6.4  HET STANDPUNT VAN HET HOOFDBESTUUR VAN DE KNMG 

De KNMG, die een heel belangrijke rol gaat spelen in het proces van rechtsverandering met 
betrekking tot euthanasie, is inmiddels begonnen een nieuw standpunt ten aanzien van 
euthanasie te formuleren.52 Het onderwerp ‘euthanasie’ staat op 5 en 19 juni 1984 op de 
agenda van de vergadering van het hoofdbestuur van de KNMG. Leidraad bij de discussie is 
de rapportage van de Commissie Euthanasie.53 Het uitgangspunt van de commissie - die 
sterk onderling verdeeld is over de toelaatbaarheid van euthanasie en hulp bij zelfdoding - is 
dat in het algemeen een arts niet kan worden verplicht, tegen zijn persoonlijke 
(levens)beschouwing in, een levensbeëindigende handeling te verrichten. Evenmin mag een 
arts die naar eer en geweten een levensbeëindigende handeling wel toelaatbaar acht, a 
priori door anderen veroordeeld worden. Als tweede uitgangspunt aanvaardt de commissie 
de stellingname dat het te formuleren commissiestandpunt niet primair dient om de collegae 
die levensbeëindigend handelen op principiële gronden afwijzen in hun overtuiging te 
staven, maar om collegae die hun patiënten ook op dit moeilijke punt hulp zouden willen 
bieden, een basis voor een verantwoorde besluitvorming te verschaffen.54 Op 3 augustus 
1984 publiceert het hoofdbestuur zijn, op basis van het rapport van de Commissie 
Euthanasie geformuleerde, nieuwe standpunt ten aanzien van euthanasie in Medisch 
Contact. 

HET STANDPUNT VAN HET HOOFDBESTUUR 

In zijn inleiding benadrukt het hoofdbestuur dat het de toelaatbaarheid van euthanasie niet 
ter discussie wil stellen. Het hoofdbestuur gaat er vanuit dat euthanasie feitelijk in de 
medische praktijk wordt toegepast en dat er grote rechtsonzekerheid daaromtrent bestaat. 
Aan dat laatste moet, naar de mening van het hoofdbestuur, zo spoedig mogelijk een einde 
worden gemaakt. Verder brengt het hoofdbestuur nadrukkelijk naar voren dat zijn 
standpunt slechts betrekking heeft op die gevallen, waarin de betrokken patiënt in staat is 
zijn wil kenbaar te maken.55 
 
Op de eerste plaats wordt de term ‘euthanasie’ gedefinieerd en onderscheiden van andere 
vormen van levensbeëindigend handelen. Euthanasie wordt omschreven als: “handelen dat 
beoogt het leven van een ander op diens uitdrukkelijk verzoek te beëindigen”. Wat betreft 
het handelen stelt het hoofdbestuur dat het een handelen betreft ten gevolge waarvan een 
beëindiging van een leven plaatsvindt dat, hetzij uit zichzelf, hetzij met inschakeling van 
medische mogelijkheden nog in stand had kunnen blijven. Euthanasie omvat niet: het 
staken c.q. achterwege laten van een in medisch opzicht zinloze behandeling; het verlenen 
van hulp ter verlichting van het sterven; en het op verzoek van de patiënt achterwege laten 
                                                      
51 Staatscommissie 1985 Deel 3: 64. 
52 Het eerdere standpunt van de KNMG is in 1978 verwoord in Gedragsregels voor artsen  en 
herdrukt in 1984.  De KNMG achtte daarin ‘indirecte’ en ‘passieve euthanasie’ door een arts 
aanvaardbaar maar ‘actieve euthanasie’ niet. 
53 Leden van de commissie zijn: P. Visser, W.H. Cense, C.J. Jonkman, R.C. Schokker, C. 
Spreeuwenberg, F.N. Hoogendijk (KNMG 1984: 990). 
54 KNMG 1984: 991. 
55 KNMG 1984: 990. 
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van (medische) behandelingen. Het hoofdbestuur acht het verstandig niet langer een 
onderscheid te maken tussen ‘passieve’ en ‘actieve euthanasie’ en tussen euthanasie en 
hulp bij zelfdoding. Het hoofdbestuur merkt op dat de emotionele weerstand tegen hulp bij 
zelfdoding in de artsenwereld aanzienlijk groter is dan tegen euthanasie, maar in moreel 
opzicht ziet het geen verschil. Strikt genomen, kan de euthanatische handeling - althans in 
psychologisch opzicht - zelfs als een ingrijpender handeling worden gekwalificeerd dan hulp 
bij zelfdoding, aangezien de arts bij euthanasie de beslissende handeling zelf dient te 
verrichten, terwijl hij die handeling bij hulp bij zelfdoding aan de patiënt kan overlaten. Het 
hoofdbestuur verklaart de grote weerstand van artsen tegen hulp bij zelfdoding niet primair 
uit feitelijkheden, maar uit de bij artsen levende vooronderstelling dat euthanasie 
voornamelijk betrekking heeft op terminale patiënten en hulp bij zelfdoding op niet-
terminale patiënten; en uit de bij artsen levende associatie tussen enerzijds euthanasie en 
somatisch lijden en anderzijds hulp bij zelfdoding en psychisch lijden. Deze voorstelling van 
zaken is volgens het hoofdbestuur niet geheel en al conform de praktijk van de 
hulpverlening. Daar wint de opvatting veld, dat het in bepaalde gevallen, wanneer de 
patiënt daartoe nog in staat is, in principe de voorkeur verdient de eigen 
verantwoordelijkheid van de patiënt in deze tot uitdrukking te laten komen door hemzelf de 
benodigde euthanatica tot zich te laten nemen. Het hoofdbestuur stelt voor om het 
bestaande juridische onderscheid tussen euthanasie en hulp bij zelfdoding niet over te 
nemen en voor beide handelwijzen dezelfde terminologie respectievelijk begripsomschrijving 
te hanteren: “Per slot van rekening gaat het bij beide methodes eveneens om het zelfde, te 
weten de zelfbeschikking over een menswaardig levenseinde”.56 
 
Het hoofdbestuur acht artsen de enige aangewezenen om een levensbeëindigende 
handeling te verrichten. Dit niet alleen omdat de handelingen die bij een eventueel besluit 
tot levensbeëindiging dienen te worden verricht, nadrukkelijk aan de arts zijn 
voorbehouden, maar vooral omdat de arts als enige de voor een zorgvuldige besluitvorming 
zo cruciale vragen kan beantwoorden. Te weten de vragen wat de patiënt precies mankeert 
en welke reële hoop op verbetering mag worden gekoesterd c.q. welke lijdensweg naar alle 
waarschijnlijkheid nog moet worden afgelegd. Naar de mening van het hoofdbestuur mag 
de KNMG er dan ook geen twijfel over laten bestaan, dat euthanasie thuishoort in de arts-
patiëntrelatie en dat de medische professie derhalve als collectiviteit de plicht heeft een 
maatschappelijk aanvaardbare regeling van het euthanasievraagstuk mogelijk te maken.57 
 
Met het bovenstaande wil uiteraard niet gezegd zijn, zo vervolgt het hoofdbestuur, dat 
iedere individuele arts is gehouden in voorkomende gevallen levensbeëindigende 
handelingen te verrichten. Wel meent het hoofdbestuur, dat van iedere arts die met een 
verzoek om euthanasie wordt geconfronteerd, mag worden verwacht dat hij dit verzoek niet 
a priori afwijst en dat hij deze wens met de grootste zorgvuldigheid benaderd. Van een arts 
die een levensbeëindigende handeling op principiële gronden verwerpt, mag naar de mening 
van het hoofdbestuur worden verwacht, dat hij de betrokken patiënt in een zo vroeg 
mogelijk stadium in de gelegenheid stelt contact te krijgen met een collega.58 
 
Het hoofdbestuur acht het geboden, dat de KNMG steun biedt aan artsen die euthanasie 
overwegen en wel primair door aan te geven aan welke zorgvuldigheidseisen dient te 
worden voldaan om van een verantwoord handelen te kunnen spreken. Het komt, afgaande 
op de meest recentelijk gerechtelijke uitspraken betreffende de toepassing van euthanasie, 
tot de volgende zorgvuldigheidseisen: het verzoek om euthanasie dient te berusten op de 

                                                      
56 KNMG 1984: 992-993. 
57 KNMG 1984: 993. 
58 KNMG 1984: 993. 
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“vrije wil van de betrokkenen”; het verzoek om euthanasie dient “weloverwogen” te zijn; het 
verlangen naar de dood moet “duurzaam” zijn59; er moet sprake zijn van “onaanvaardbaar 
lijden” en de arts die met een verzoek om euthanasie wordt geconfronteerd, dient hierover 
“overleg” te plegen met een ervaren collega.  
 
Juist omdat de zorgvuldigheidseisen slechts zeer ten dele in maat en getal kunnen worden 
uitgedrukt en de afweging in alle individuele gevallen een uiterst moeilijke is, acht het 
hoofdbestuur enigerlei vorm van collegiaal overleg voor een verantwoorde besluitvorming 
terzake onontbeerlijk. Hoewel in de rechtspraak tot dusverre aan de mate van lijden nog 
een drietal voorwaarden worden gesteld, te weten dat dit duurzaam, ondraaglijk en 
uitzichtloos dient te zijn, ziet het hoofdbestuur minder aanleiding tot een dergelijke 
detaillering. Deze begrippen overlappen elkaar gedeeltelijk en ze lenen zich slechts zeer ten 
dele voor verificatie. Duurzaamheid van het lijden acht het hoofdbestuur bovendien strikt 
genomen van ondergeschikt belang in dit verband. Het spreekt dan ook van 
‘onaanvaardbaar lijden’. Het hoofdbestuur komt uitdrukkelijk terug op het idee van het 
standpunt van 1973 dat de stervensfase moet zijn ingetreden.60 
 
Het hoofdbestuur acht het belang van een zorgvuldige besluitvorming inzake euthanasie en 
de rol van collegiale consultatie en toetsing dermate groot dat het van mening is dat het op 
de weg van de KNMG ligt om daarin regelend op te treden. Het denkt daarbij niet alleen aan 
het creëren van voldoende mogelijkheden tot consultatie voor alle artsen die met een 
verzoek om euthanasie worden geconfronteerd maar ook aan het uitbrengen van het 
zwaarwegende advies om van die mogelijkheden ook daadwerkelijk gebruikt te maken. Het 
hoofdbestuur onderscheidt twee mogelijkheden van consultatie: een informele vorm die 
primair gericht is op de consulterende arts zelf, en een toetsing vooraf van de merites van 
het euthanasieverzoek. De eerste vorm van consultatie veronderstelt een persoonlijke relatie 
tussen de consulterende en de geconsulteerde arts; een gezamenlijke betrokkenheid bij en 
bekendheid met de medische, sociale en religieuze achtergronden van het 
euthanasieverzoek; alsook een gemakkelijke onderlinge bereikbaarheid. Het hoofdbestuur 
denkt bij deze vorm van consultatie aan de eigen waarneemgroep van de arts of de eigen 
instelling. De tweede vorm van consultatie betreft een verantwoorde en zo objectief 
mogelijke besluitvorming van de consulterende arts. Dit vereist juist distantie van de 
toetsende arts, zowel wat betreft de consulterende arts als wat betreft de aangeboden 
problematiek. Derhalve zou het hoofdbestuur deze toetsing juist niet in de eigen omgeving 
van de consulterende arts willen situeren. Het hoofdbestuur staat, voor wat betreft de 
organisatorische kant van deze toetsing, de formering van onafhankelijke 
toetsingscommissies voor ogen, bestaande uit drie tot vijf artsen.61 
 
Tot slot gaat het hoofdbestuur in op de gang van zaken rond de overlijdensverklaring. Men 
acht het onjuist, alhoewel begrijpelijk, om gevallen van euthanasie te boekstaven als een 
natuurlijke dood. Nog afgezien van het feit dat het niet naar waarheid invullen van 
bescheidenen een arts onwaardig is - en bovendien niet van risico ontbloot - acht het 
hoofdbestuur het niet juist spanningsvelden tussen wetgeving en de praktijk van 
hulpverlening te verdoezelen. Een dergelijke verdoezeling neemt de spanningsvelden niet 
weg en maakt bovendien volstrekt oncontroleerbaar wat er onder de noemer van 
euthanasie in de praktijk allemaal plaatsvindt. Het hoofdbestuur pleit voor aanpassing van 
de betreffende formulieren, zodat ruimte komt voor de vermelding ‘euthanasietoepassing’. 

                                                      
59 Het hoofdbestuur tekent hierbij aan dat er nauwelijks mogelijkheden zijn om het begrip 
‘duurzaamheid’ in dit verband absolute inhoud te geven. 
60 KNMG 1984: 994-995. 
61 KNMG 1984: 995-996. 
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Dit vereist het ontwikkelen van een nieuwe procedure waarbij het waarborgen van het 
beroepsgeheim in acht moet worden genomen.62 Uit het oogpunt van rechtszekerheid dient 
hier dan overigens wel tegenover te staan, dat de arts die de gestelde zorgvuldigheidseisen 
in acht neemt, redelijkerwijs mag verwachten dat van rechtsvervolging wordt afgezien. Voor 
de periode dat een nieuwe wettelijke regeling van deze problematiek nog op zich zal laten 
wachten, acht het hoofdbestuur overleg over tussen het ministerie van Justitie en KNMG 
geboden.63  

REACTIES 

Het standpunt van het hoofdbestuur wordt besproken op de Algemene Vergadering van de 
KNMG op 16 november 1984. Gemandateerd door bestuur en raad van advies van het 
Nederlands Artsenverbond (NAV), tekent Van der Does de Willebois ernstig protest aan 
tegen de standpuntbepaling van het hoofdbestuur. In de ogen van het NAV zal het 
uitbreiden van de taak van artsen met euthanasie leiden tot uitholling van de geneeskunst. 
Het opheffen van het taboe op de euthanasie luidt volgens hen het einde van de 
geneeskunst in. Van der Does de Willebois vreest, dat men met deze standpuntbepaling op 
het hellend vlak terechtkomt en hij stelt dat de norm ‘niet doden’ ofwel ‘eerbiediging van het 
menselijk leven’ hooggehouden moet worden. Volstrekt onaanvaardbaar acht het NAV de 
opvatting van het hoofdbestuur, dat de arts de enig aangewezene is om een 
levensbeëindigende behandeling te verrichten. Zij zouden juist willen zeggen: “als iemand 
dat niet moet doen dan wel de arts”.64 
 
Het NAV meent bovendien dat het hoofdbestuur verregaand partijdig is. Dat blijkt uit de 
opvatting, dat een tegenstander van euthanasie in een vroeg stadium een ‘euthanasiaste 
patiënt’ in contact dient te brengen met een ‘euthanaserende collega’, terwijl met geen 
woord wordt gerept over wat een ‘euthanasiaste arts’ dient te doen bij een patiënt die 
euthanasie afwijst. Ten slotte maakt het NAV bezwaar tegen het feit dat alleen voorstanders 
van euthanasie in de voorgestelde toetsingscommissies kunnen zitten. Het NAV is van 
mening dat wie niet tegen euthanasie is, er in principe voor is, omdat er “nu eenmaal geen 
tussengebied is tussen doden en niet-doden”.65 
 
De ideeën van het hoofdbestuur, met name over de toetsingscommissies en de 
overlijdensverklaring, zijn ook bij anderen dan het NAV onderwerp van debat.66 De artsen 
Van Hellemondt en Rasker adviseren medici vooralsnog geen enkel geval van euthanasie op 
de overlijdensverklaring te vermelden, zolang die verklaring niet is aangepast en de 
rechterlijke macht geen garanties heeft gegeven voor straffeloosheid als aan de 
zorgvuldigheidseisen is voldaan.67 Vos spreekt zich uit voor toetsing vooraf.68 Cremers 
                                                      
62 KNMG 1984: 996. De standpuntbepaling vormt voor het Tweede-Kamerlid Schutte (GPV) de 
aanleiding de minister van Justitie te vragen of  hij van plan is een wijziging aan te brengen in de 
voorschriften omtrent de verklaring van overlijden. Minister Korthals Altes zegt dat er geen wijziging in 
de huidige voorschriften omtrent de verklaringen van overlijden worden aangebracht of bevorderd 
zolang de Staatscommissie Euthanasie nog geen rapport heeft uitgebracht (Handelingen Tweede Kamer 
1983-1984, Aanhangsel, nr. 1129). 
63 KNMG 1984: 996. 
64 KNMG 1985 Kort verslag: 402. 
65 KNMG 1985 Kort verslag: 402-403. 
66 KNMG 1985 Kort verslag: 402-408; 436-439. 
67 Van Hellemondt en Rasker 1984: 1210. Zij  verzetten zich overigens tegen het samenvoegen van 
euthanasie en hulp bij zelfdoding. In hun optiek leidt dat tot een toename van de problematiek doordat 
andere categorieën patiënten erbij betrokken worden (Hellemondt en Rasker 1984: 1209). 
68 Vos 1985: 1059-1060. Hij stelt voor te melden bij ervaren medici die in dienst zijn bij publieke 
gezondheidsdiensten. Hij meent dat het eenvoudiger en wellicht principieel ook juister is om niet de 
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verzet zich tegen het invullen van ‘euthanasie’ op de overlijdensverklaring. Hij meent dat de 
arts zich rechtens kan blijven beroepen op het ambtsgeheim aangezien euthanasie extreem 
geheimwaardig is. In zijn optiek is het willen controleren van het medisch handelen aan het 
levenseinde een uiting van wantrouwen. Door de laatste fase te gaan controleren is het 
bewijs van wantrouwen geleverd en kan het medisch ambtsgeheim op de schroothoop, zo 
meent hij.69  
 
Ten aanzien van de voorgestelde toetsingscommissies stellen artsen op de vergadering dat 
het geen ‘toestemmingscommissies’ mogen worden.70 Het hoofdbestuur antwoordt het zo 
niet te bedoelen: de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor en de beslissing tot de 
handeling ligt alleen in de arts-patiëntrelatie. Het lijkt het hoofdbestuur juist om in eigen 
kring de overwegingen van tevoren  met elkaar te bespreken en eventueel advies te krijgen 
over de vraag of aan de verschillende zorgvuldigheidseisen is voldaan: “Dat is beter dan dat 
hetzelfde uitsluitend achteraf gebeurt via onder meer Justitie of Inspectie”.71 
 
De voorzitter van het KNMG sluit het agendapunt af met de opmerking dat het nooit de 
bedoeling is geweest een standpunt voor of tegen in te nemen. Hij benadrukt nogmaals, 
daarin ondersteund door leden van de werkgroep, dat het de bedoeling is geweest die 
collegae, die een beslissing willen nemen of zij al dan niet in bepaalde omstandigheden tot 
deze hulpverlening over zullen gaan, een handvat te geven hoe te handelen.72 
 

6.5  DE EERSTE UITSPRAAK VAN DE HOGE RAAD EN ANDERE RECHTSZAKEN 

Tegen vijf artsen die betrokken zijn geweest bij de levensbeëindiging van een van hun 
patiënten, is in de periode 1982-1984 vervolging ingesteld.73 Al deze zaken zullen in deze 
periode een fase verder geraken. Daarnaast worden er nog twee nieuwe zaken van 

                                                                                                                                       
strafwet te herzien, maar van de gemeenten te vragen om in overleg en afstemming met de 
geneeskundige inspectie en het Openbaar Ministerie een verordening te maken, waarin regelen worden 
gesteld voor de toetsing van gevallen van euthanasie.  
69 Cremers 1984: 1197. 
70 KNMG 1985. Kort verslag: 436. 
71 KNMG 1985. Kort verslag: 436. Ook elders is er twijfel aan de toetsingscommissies. De advocaat-
generaal Schalken meent dat het idee van toetsing vooraf is terug te voeren naar de opvatting, dat 
euthanasie een medische aangelegenheid is en dat de daarmee samenhangende problemen het beste 
kunnen worden beoordeeld binnen de eigen gelederen van de medische stand. Daar het voorstel niet 
alleen bedoeld is als interne advisering aan leden maar ook als een toetsende instantie, rijst de vraag: 
wordt hier niet op oneigenlijke wijze de macht van de beroepsorganisatie tegenover de justitiële 
organen vergroot. Het gaat niet aan, zo meent Schalken, dat 

een beroepsorganisatie van medici eerst zelf bepaalt onder welke omstandigheden een arts 
geen strafbare euthanasie pleegt om zich vervolgens op het standpunt te stellen, dat de arts 
in die gevallen er ook op mag vertrouwen dat tegen hem geen vervolging zal worden 
ingesteld (Schalken 1985 Euthanasie: 163). 

Het hoofdbestuur van de KNMG reageert hier fel op. Het stelt geen probleem te hebben met toetsing 
maar wel met het ontbreken van richtlijnen. Het geeft aan daarover te willen gaan praten met het 
Openbaar Ministerie, de minister van Justitie en de Geneeskundige Hoofdinspectie voor de 
Volksgezondheid (KNMG 1985 Wie toetst: 314). Overigens denkt Schalken dat door een stroomlijning 
van de procedure en door een betere instructie van de politie tegemoetgekomen kan worden aan 
bezwaren van artsen (Schalken 1985: 168). 
72 KNMG 1985 Kort verslag: 403; 405.  
73 Het betreft de in paragraaf 5.3 vermelde gevallen waarbij de artsen Schoonheim, Pols, Admiraal, L. 
en W. betrokken zijn geweest. 
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huisartsen aan rechterlijke toetsing onderworpen.74 De eerste betreft een huisarts die na 
een toepassing van euthanasie een verklaring van natuurlijk overlijden heeft ingevuld. De 
tweede betreft een casus die veel opschudding veroorzaakt. Het gaat hier om een huisarts, 
werkzaam in een bejaardentehuis, die een aantal van zijn patiënten gedood heeft zonder 
dat zij hem daarom verzocht hebben. 75 

POLS VOOR DE RECHTBANK GRONINGEN 

In februari 1984 staat mevrouw Pols, die een vriendin die lijdt aan multiple sclerosis 
geholpen heeft haar leven te beëindigen, terecht voor de rechtbank Groningen.76 De 
advocaat van mevrouw Pols voert op de eerste plaats het verweer dat het tenlastegelegde 
feit - van het leven beroven op verzoek - niet bewezen kan worden. Er kan niet bewezen 
worden dat mevrouw S. nog leefde toen mevrouw Pols haar de morfine toediende en dat de 
morfine de doodsoorzaak is geweest.77 Daarnaast voert de advocaat aan dat het de 
bedoeling van mevrouw Pols was mevrouw S. te helpen bij zelfdoding en dat ze niet de 
opzet had haar van het leven te beroven. Deze verweren worden door de rechtbank 
verworpen. 
 
De advocaat brengt ook het verweer van het ontbreken van de materiële 
wederrechtelijkheid. Ter motivatie hiervan stelt hij dat mevrouw Pols, alle omstandigheden 
in aanmerking genomen, voldaan heeft aan de eisen van de allergrootste zorgvuldigheid. Dit 
beroep wordt door de rechtbank afgewezen, omdat een strafuitsluitingsgrond van deze 
strekking geen erkenning vindt in het geschreven of ongeschreven recht en indruist tegen 
het, voor de rechter geldende, verbod om de innerlijke waarde of billikheid der wet te 
beoordelen. 
 
De rechtbank meent dat het door mevrouw Pols gevoerde verweer moet worden opgevat 
als een beroep op de medische exceptie. Een levensbeëindigende gedraging kan, zo meent 
de rechtbank, onder omstandigheden om medische  redenen geboden of dringend wenselijk 
zijn. Daarbij moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, zoals overleg met 
andere arts(en).78 Daar de levensbeëindiging in dit geval niet als medisch noodzakelijk kan 
                                                      
74 Naar pas veel later bekend zal worden, helpen twee psychiaters in respectievelijk juli 1984 en 
oktober 1985 patiënten bij hun zelfdoding. Deze zaken worden behandeld in paragraaf 8.6. Verder blijkt 
een huisarts, die in 1984 euthanasie toepast, bezwaar aangetekend te hebben tegen zijn vervolging. De 
behandeling van dit beroep door de Hoge Raad wordt in paragraaf 7.7. weergegeven. 
75 In het onderstaande wordt ingegaan op euthanasie en hulp bij zelfdoding door artsen. In 1984 
heeft voor de rechtbank Breda ook een zaak gespeeld van een niet-arts die euthanasie heeft toegepast. 
Het betreft hier een 23-jarige vrouw die haar aan heroïne verslaafde vriend met een hamer de schedel 
heeft ingeslagen. De man zou haar gevraagd hebben om een einde te maken aan zijn leven (Het 
Nieuwsblad 24 februari 1984). De rechtbank neemt bij de straftoemeting een tweetal overwegingen in 
aanmerking: de vrouw die de euthanasie heeft toegepast is in aanzienlijk mindere mate dan de 
gemiddeld normale mens vrij geweest aar wil te bepalen, zodat zij in beperkte mate verantwoordelijk is 
te achten voor haar daden; zij heeft, geconfronteerd met het verlangen van de persoon in kwestie te 
sterven, tevergeefs geprobeerd hulp te krijgen bij diverse hulpverleningsinstantie. De rechtbank meent 
dat haar handelen haar slechts in geringe mate kan worden aangerekend en de vrouw wordt 
veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf (Nederlandse Jurisprudentie 1984, nr. 504). 
76 In paragraaf 5.3 is de hulp bij zelfdoding die mevrouw Pols verleende aan deze vriendin 
beschreven. 
77 De rapporten van de getuigen-deskundigen hieromtrent zijn niet heel specifiek en contra-expertise 
is onmogelijk omdat het materiaal op basis waarvan dat moet gebeuren niet meer bestaat. 
78 De rechtbank formuleert een aantal voorwaarden: de euthanasie moet uitgevoerd zijn door een 
arts, die hetzij de behandelend arts is, hetzij handelt na overleg te hebben gepleegd met de 
behandelend arts; de arts moet hebben ingegrepen met instemming van tenminste één andere arts of 
psychiater; de instemming van deze laatste arts dient gegrond te zijn op eigen oordeelsvorming 
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worden aangeduid en mevrouw Pols met geen enkele andere arts gesproken heeft over 
haar voornemen, verwerpt de rechtbank het - geconstrueerde - verweer op de medische 
exceptie. 
 
Het daaropvolgende verweer dat de advocaat namens mevrouw Pols voert, is het beroep op 
overmacht in de zin van noodtoestand. Volgens de advocaat weegt het belang van mevrouw 
S., die haar leven heeft willen beëindigen, en het belang van haar omgeving bij een zachte 
dood, zwaarder dan het belang dat de wetgever wil beschermen. Dit verweer faalt volgens 
de rechtbank, omdat wat er zij van het gewicht van het belang bij levensbeëindiging, dit 
belang niet objectief meerwaardig valt aan te merken dan het belang dat de wetgever in 
artikel 293 van het Wetboek van Strafrecht beoogt te beschermen.  
 
Tot slot voert de advocaat het verweer dat mevrouw Pols gehandeld heeft in een situatie 
van psychische overmacht. Ook dit beroep faalt. Volgens de rechtbank mag van een arts 
gevergd  worden dat zij, ook onder door haar als belastend ervaren omstandigheden, in 
staat blijft haar gedragslijn op zodanige wijze te bepalen, dat zij daarvoor de volle 
verantwoordelijkheid kan dragen. 
 
De rechtbank oordeelt op 1 maart 1984 dat mevrouw Pols strafbaar is terzake van het 
bewezene, maar legt haar geen straf of maatregel op. Tegen dit vonnis wordt hoger beroep 
aangetekend.79 
 
De medici Rasker en Van Hellemondt  - beiden lid van de SVE – reageren teleurgesteld op 
het vonnis. Het vonnis maakt in hun optiek duidelijk dat artsen die zich gehouden hebben 
aan de voorwaarden die de rechtbank Rotterdam in de zaak Wertheim heeft geformuleerd, 
er niet op kunnen rekenen dat ze niet vervolgd zullen worden. Zij betreuren dat omdat naar 
hun mening die voorwaarden, mits nader uitgewerkt, zowel vereist als voldoende zijn om 
levensbeëindiging op verzoek voorlopig op een ethisch verantwoorde wijze te regelen. 
Rasker en Van Hellemondt, die de voorkeur geven aan een regeling door rechtspraak boven 
wetswijziging, stellen dat de Rotterdamse voorwaarden voor patiënten een zo veilig 
mogelijke en voor artsen  werkbare procedure opleveren. Zij stellen voor een paar jaar 
proef te draaien op basis van deze voorwaarden maar menen dat het wel wenselijk is, dat 
het onderzoek naar de feiten, uitgevoerd door politie en justitie, op een discrete manier 
plaatsvindt. Wanneer een arts aangeeft euthanasie te hebben toegepast, achten zij 
bijvoorbeeld verrichten van sectie overbodig. In dergelijke gevallen zou de officier van 
justitie of de leider van het politieonderzoek de behandelend arts  kunnen opbellen, om zo 
de benodigde informatie te verkrijgen. Een officier van justitie mag er volgens Rasker en 
Van Hellemondt vanuit gaan, dat een door een arts aangegeven geval van vrijwillige 
euthanasie dat ook werkelijk is. Zou het niet beter zijn, vragen zij zich af, als artsen het 
toepassen van vrijwillige euthanasie melden aan de inspectie, zodat in eerste aanleg de 
toetsing plaatsvindt door iemand van de zelfde beroepsgroep. Bij twijfel aan de correctheid 
van het gebeurde kan de inspectie het geval alsnog bij justitie aangeven.80 

                                                                                                                                       
aangaande de conditie van de patiënt; de patiënt moet verkeren in een onomkeerbare conditie, die 
door betrokkenen duurzaam als een ondraaglijk lichamelijk en/of psychische lijden wordt ervaren; er 
dient sprake te zijn van een uitdrukkelijk, ernstig en duurzaam verlangen naar levensbeëindiging; 
waarbij het verlangen gestoeld is op inzicht van de betrokkenen in de eigen situatie en op afweging van 
alternatieve mogelijkheden van hulpverlening; er is geen andere - voor betrokkene redelijk 
aanvaardbare - oplossing (Nederlandse Jurisprudentie 1984, nr. 450: 1635-1736). 
79 Nederlandse Jurisprudentie 1984, nr. 450: 1636. 
80 Rasker en Van Hellemondt 1984. 
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POLS VOOR HET GERECHTSHOF LEEUWARDEN 

In september 1984 dient het hoger beroep van mevrouw Pols voor het Gerechtshof in 
Leeuwarden. Alhoewel mevrouw Pols aanvoert dat het een geval van hulp bij zelfdoding 
betreft aangezien zij denkt dat haar vriendin overleden is aan de Seconal en niet aan de 
morfine, acht het hof bewezen dat mevrouw Pols mevrouw S., op uitdrukkelijk en ernstig 
verlangen van laatstgenoemde, van het leven heeft beroofd. 
 
Mevrouw Pols’ raadsman brengt naar voren, dat aan haar gedrag de materiële wederrechte-
lijkheid ontbreekt en dat zij een beroep doet op de medische exceptie. Ter ondersteuning 
daarvan stelt de raadsman dat mevrouw Pols heeft gehandeld overeenkomstig de eisen, die 
in enkele rechterlijke uitspraken aan het geoorloofd toepassen van euthanasie worden 
gesteld. Haar gedrag is gerechtvaardigd daar zij heeft gehandeld overeenkomstig de eisen 
van juiste beroepsuitoefening. Het hof verwerpt dit verweer. Het verwerpen van de 
medische exceptie beargumenteert het hof door te wijzen naar de wetsgeschiedenis en door 
te stellen, dat er in Nederland geen communis opinio bestaat aangaande de toelaatbaarheid 
van euthanasie en de wijze waarop en de voorwaarden waaronder deze mag worden 
toegepast. Ten aanzien van het verweer van het ontbreken van de materiële 
wederrechtelijkheid stelt het hof, met verwijzing naar de nog niet afgeronde 
werkzaamheden van de Staatscommissie Euthanasie, dat 

 
thans nog niet kan worden gesproken van een reeds voldoende 
uitgekristalliseerde algemene opvatting, op grond waarvan euthanasie in 
actieve, directe vorm,...  - met terzijdestelling van artikel 293 Sr. - als algemeen 
maatschappelijk aanvaardbaar kan worden beschouwd, ook niet wanneer deze 
in genoemde vorm wordt toegepast overeenkomstig de normen, die verdachte 
aan enkele rechterlijke uitspraken meent te kunnen ontlenen.81 

 
Daarnaast wordt namens mevrouw Pols een beroep gedaan op overmacht, zowel in de 
betekenis van noodtoestand als in de betekenis van psychische overmacht. Het hof verwerpt 
beide beroepen op overmacht, omdat mevrouw Pols zich, naar het oordeel van het hof, zelf 
in die situatie heeft gebracht. 
 
Het hof acht mevrouw Pols strafbaar. Het hof twijfelt niet aan de oprechtheid, waarmee 
mevrouw Pols als arts heeft gemeend niet anders te mogen handelen, en is van oordeel, 
mede gezien het lijden van mevrouw S. en het dringende beroep die zij op mevrouw Pols 
heeft gedaan, dat de op te leggen gevangenisstraf voorwaardelijk dient te zijn. Het hof 
vernietigt het vonnis van de rechtbank Groningen, die haar schuldig had verklaard maar 
geen straf had opgelegd, en veroordeelt mevrouw Pols tot een gevangenisstraf van twee 
maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.82 Tegen dit vonnis wordt cassatie 
ingesteld.83 

DE HOGE RAAD OVER SCHOONHEIM 

Op 27 november 1984 doet de Hoge Raad uitspraak in de zaak Schoonheim.84 De advocaten 
Spong en Sutorius hebben namens Schoonheim beroep aangetekend tegen het vonnis van 
het hof Amsterdam. De advocaten stellen opnieuw dat artikel 293 niet toepasbaar is op deze 
casus, daar er geen sprake is geweest van ‘beroven’ van een leven; verder gaan zij in 

                                                      
81 Nederlandse Jurisprudentie 1985, nr. 241: 886. 
82 Nederlandse Jurisprudentie 1985, nr. 241: 886. 
83  De afronding van de zaak Pols wordt beschreven in paragraaf 7.7. 
84  Zie voor de informatie over deze zaak en de behandeling bij rechtbank en hof paragraaf 5.3. 
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cassatie tegen de verwerping door het hof van het beroep op het ontbreken van de 
materiële wederrechtelijkheid en op de noodtoestand.  
 
De Hoge Raad concludeert wat betreft het eerste middel dat het verweer hiertegen door het 
Gerechtshof toereikend weerlegd is. Noch de wetsgeschiedenis, noch een gewijzigde 
maatschappelijke opvatting, leveren grond op voor de juistheid van de stelling dat  artikel 
293 van het Wetboek van Strafrecht beperkt moet worden uitgelegd in die zin dat onder 
degene die een ander op diens verzoek ‘van het leven berooft’ niet kan worden begrepen de 
arts die in het kader van zorgvuldig medisch handelen het leven van een ander op diens 
verzoek beëindigt op grond van duurzaam lijden. De woorden  ‘van het leven berooft’ in 
artikel 293 moet worden opgevat als ‘het leven beneemt’ en het bewezen verklaarde 
handelen van Schoonheim moet als zodanig worden aangemerkt.85 
 
Ook wat betreft het tweede middel - het ontbreken van de materiële wederrechtelijkheid - is 
de Hoge Raad van mening dat het verweer toereikend en niet onbegrijpelijk is weerlegd. De 
raadsman heeft betoogd dat zelfbeschikking soms fundamenteler is te achten dan de 
eerbied aan het menselijk leven verschuldigd. Naar het oordeel van de Hoge Raad heeft het 
hof tot uitdrukking willen brengen dat de opvatting van Schoonheim, dat hij onder de 
gegeven omstandigheden gerechtigd was te voldoen aan de in de overweging vermelde 
normen,86 niet in die mate algemeen maatschappelijk juist geacht wordt en aanvaard is, dat 
op grond daarvan euthanasie rechtens toelaatbaar is en mitsdien van een strafbaar 
handelen als in artikel 293 van het Wetboek van Strafrecht omschreven geen sprake zou 
kunnen zijn.87 
 
Wat betreft het derde middel echter concludeert de Hoge Raad dat er een ontoereikende 
weerlegging van het beroep op overmacht in de zin van de noodtoestand is geweest. Ter 
terechtzitting van rechtbank en hof heeft de raadsman een beroep gedaan op overmacht in 
die zin, dat Schoonheim is geconfronteerd met een “conflict van plichten, waarin hij op een 
verantwoorde wijze tot een juiste keuze is gekomen”.  
 

Dit beroep op een conflict van plichten, hetwelk moet worden onderscheiden van 
het daarnaast nog door de verdachte gedane beroep op overmacht in de zin van 
gewetensdrang, kan bezwaarlijk anders worden verstaan dan als een beroep op 
noodtoestand, hierop neerkomend dat verdachte de plichten en belangen welke 
in dit geval tegenover elkaar stonden zorgvuldig - in het bijzonder volgens 
normen van medische ethiek en met kennis van zaken waarover hij uit hoofde 
van zijn beroep als medicus geacht moet worden te beschikken - tegen elkaar 
heeft afgewogen en daarbij een keuze heeft gemaakt welke - objectief 
beschouwd en gelet op de zich in dezen voordoende bijzondere omstandigheden 
- gerechtvaardigd was.88 

 
De Hoge Raad acht voor de vaststelling of er sprake is van een noodtoestand de volgende 
vragen van belang: 1. Of en zo ja in hoeverre moest er, naar vakkundig medisch inzicht, 
worden gevreesd voor een steeds verdergaande ontluistering van de persoon van de vrouw 
in kwestie en voor een nog verdere verergering van haar toch reeds als ondraaglijk ervaren 
lijden? 2. Of, mede in verband met de mogelijkheid van nieuwe ernstige inzinkingen, viel te 

                                                      
85 Nederlandse Jurisprudentie 1985, nr. 106: 458. 
86 Genoemd is: eerbiediging van het zelfbeschikkingsrecht en hulpverlening aan de mens in nood, het 
behoeden van diens waardigheid en het verlichten of beëindigen van zijn ondraaglijk lijden. 
87 Nederlandse Jurisprudentie 1985, nr. 106: 459. 
88 Nederlandse Jurisprudentie 1985, nr. 106: 459. 



 
 

164 
 
 
 
 
 
 
  hoofdstuk6afa 

 

voorzien dat zij - anders dan op 16 juli 1982 nog mogelijk was - weldra niet meer in staat 
zou zijn op een waardige wijze te sterven? 3. Of, en zo ja in hoeverre, nog mogelijkheden 
bestonden tot verzachting van haar lijden?89 
 

De Hoge Raad stelt dat het hof de verwerping van noodtoestand met het oog op de vraag 
of er op het moment van de euthanasie wel sprake was van ondraaglijk lijden, niet met 
voldoende redenen heeft omkleed. Het oordeel van het hof, dat de assistent en de zoon niet 
als voldoende objectief en onafhankelijk in deze kunnen worden beschouwd, kan daar, 
volgens de Hoge Raad, niet aan afdoen. Dat oordeel van het hof laat de mogelijkheid 
onverlet, dat de door Schoonheim toegepaste euthanasie naar objectief medisch inzicht, als 
een in noodtoestand verricht handelen gerechtvaardigd is te achten. De Hoge Raad 
vernietigt het bestreden arrest en verwijst de zaak naar het Gerechtshof ’s-Gravenhage. 
 
Daarmee volgt de Raad niet het advies op van de advocaat-generaal Remmelink, die had 
geconcludeerd dat het arrest van het Hof in stand kon blijven: 
 

Voorts ben ik van mening, dat het huidige recht bestendigd dient te worden en 
dat (om het zo maar eens te zeggen) bij een fatsoenlijk handelend man (gelijk 
hier) gekozen dient te worden voor de oplossing der justitiële niet-vervolging.… 
Dat veronderstelt echter dat het OM een grond moet hebben om, waar 
wantrouwen op zijn plaats is, in te grijpen. Die noodzakelijke overschrijding van 
de actielijn is gegeven bij de aanvaarding van het hier verdedigde standpunt, dat 
actieve euthanasie in beginsel onder de werkingssfeer van art. 293 Sr. valt. ... Wil 
men anders, dan zal de wetgever moeten spreken. Het betreft dan een 
staatsrechtelijk vraagstuk, dat niet door de strafrechter opgelost kan worden.90  

 
Er waren niet veel mensen die deze uitspraak van de Hoge Raad verwacht hadden. De 
strafkamer van de Hoge Raad stond bekend als de ‘katholieke kamer’. Drie van de vijf leden 
die het arrest gewezen hebben waren katholiek. De latere raadsheer Royer mocht er graag 
op wijzen dat het feit dat een dergelijke kamer dit arrest wees, toont dat het geen politiek 
arrest is. 91 De raadsheer rapporteur De Waard denkt dat er niets bijzonders aan de hand 
was: er was door het hof gewoon onvoldoende gekeken naar het beroep op overmacht.92 Er 
wordt ook gewezen naar de aanwezigheid van Bronkhorst die in 1952 een dissertatie heeft 
geschreven over juist de strafuitsluitingsgrond ‘overmacht’. Overigens heeft Bronkhorst in 
zijn publicaties over levensbeëindiging tot dan toe nooit een verband gelegd tussen 
overmacht en euthanasie. 
 
Er wordt ook gewezen op de vele maanden  die verstreken zijn tussen het vonnis van het 
Gerechtshof Amsterdam en het arrest van de Hoge Raad. Het vermoeden bestaat dat er  
extra getreuzeld is met de beslissing, omdat bekend was dat de KNMG bezig was een 
standpuntbepaling te formuleren. Wat daarvan ook zij, de procureur-generaal Remmelink 
denkt dat de genoemde standpuntbepaling gefungeerd heeft als een amicus curiae, als een 
aanbeveling van de beroepsgroep.93 

                                                      
89 Nederlandse Jurisprudentie 1985, nr. 106: 460. 
90 Nederlandse Jurisprudentie 1985, nr. 106: 466.   
91 Royer 1996: 1577. 
92 Interview met De Waard maart 2001. 
93 Remmelink 1992: 9. 
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REACTIES OP HET ARREST VAN DE HOGE RAAD 

Voorstanders van de mogelijkheid van euthanasie ontvangen het arrest met vreugde. Van 
NVVE-zijde roemt Van der Dussen de doorbraak en stelt Muntendam dat het arrest laat zien 
dat de sociale aanvaarding van de euthanasie de wereld van de juristen bereikt heeft.94 De 
SVE, die altijd van mening is geweest dat de oplossing van het euthanasievraagstuk door de 
rechterlijke macht moest worden gegeven en niet door de wetgever, verbindt aan de 
uitspraak de consequentie van haar opheffing: haar doel is bereikt.95 
 
Het arrest van de Hoge Raad wordt uitgebreid bediscussieerd door juristen en andere 
participanten in het debat over euthanasie. Voor- en tegenstanders verwoorden de 
opvatting dat de Hoge Raad het recht op zelfbeschikking afgewezen heeft en sommige 
strafjuristen zien in het geaccepteerde verweer van noodtoestand elementen van andere 
verweren. 
 
Holdijk en Schalken zijn van mening dat de Hoge Raad, door de keuze voor de 
rechtvaardigingsgrond van noodtoestand expliciet afstand heeft genomen van het recht op 
zelfbeschikking over de eigen dood.96 Ook Sutorius en Kelk denken dat de Hoge Raad het 
zelfbeschikkingsrecht van de hand heeft gewezen.97 De advocaat-generaal Feber 
onderschrijft dit voorzover het erom gaat dat de weg van het ontbreken van de materiële 
wederrechtelijkheid niet is gekozen.98 Daartegenover staat volgens dezelfde Feber, dat de 
Hoge Raad niet alleen het conflict van plichten van de arts centraal heeft gesteld maar ook 
vragenderwijs medische criteria opwerpt - zoals ‘vrees voor verdergaande ontluistering’ en 
‘weldra niet meer in staat te zijn waardig te sterven’ – die misschien toch een eerste aanzet 
geven voor de erkenning van het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt.99 
 
Een tweede punt van discussie naar aanleiding van het arrest is de vraag in hoeverre in de 
formulering van het geaccepteerde verweer van de noodtoestand elementen van de 
medische exceptie en het ontbreken van de materiële wederrechtelijkheid zijn 
binnengeslopen.100 Feber vraagt zich af of, daar waar het college uitgaat van de criteria ‘in 
de medische ethiek geldende normen’ en ‘objectief medisch inzicht’, de rechtspraak niet 
teveel afhankelijk gemaakt wordt van medische inzichten; en of deze inzichten wel zijn 
terug te voeren tot een communis opinio in de medische wereld. Door de uitspraak van de 
Hoge Raad wordt in Febers optiek de inbreng van de rechter te veel ingeperkt. In situaties, 

                                                      
94 Van der Dussen 1984: 10; Muntendam 1984: 10-11. 
95 Interview met Van Till september 1996. 
96 Schalken 1985: 137-138; Holdijk 1985: 96.  
97 Sutorius stelt dat de Hoge Raad “niet heeft aanvaard dat euthanasie reeds op zichzelf rechtens 
toelaatbaar is (…) indien het zelfbeschikkingsrecht wordt geëerbiedigd en hulp wordt verleend aan de 
mens in nood, diens waardigheid wordt behoed en diens ondraaglijk lijden wordt verlicht of beëindigd” 
(Sutorius 1985: 340). Kelk bekritiseert het arrest juist op dit punt. Hij is van mening dat, tegen de 
achtergrond van het zelfbeschikkingsrecht als fundamentele waarde in onze samenleving, niet in de 
eerste plaats gezocht moet worden naar dé algemeen geldende opvatting over de toelaatbaarheid van 
euthanasie. Elke bijzondere opvatting over de ontoelaatbaarheid ervan, waar het het leven van anderen 
betreft, mag niet langer individuele gevallen van euthanasie in de weg staan, mits daarbij uiteraard aan 
normen van zorgvuldigheid wordt voldaan. In dit licht meent hij dat euthanasie onder strikte 
omstandigheden is te beschouwen als een handeling waaraan het wederrechtelijk karakter ontbreekt 
(Kelk 1985: 338). 
98 Feber 1987 Euthanasie: 60. 
99 Feber 1987 Euthanasie: 68. 
100 Klijn 1985: 250; Van Veen in noot onder het arrest, Nederlandse Jurisprudentie 1984, nr. 106: 467; 
Schalken 1985: 129; Sutorius 1985: 340-341. De laatste vervolgt met te stellen dat de medische 
exceptie hem als grondslag voor straffeloze euthanasie eigenlijk de meest passende lijkt. 
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waarin de (medische) deskundigen het niet met elkaar eens zijn, is een dergelijke inperking 
van de rechter nog problematischer, aldus Feber.101 Enschedé meent dat  de Hoge Raad in 
dit geval de weg van de noodtoestand heeft kunnen kiezen en die van de medische exceptie 
links heeft kunnen laten liggen omdat het hier een “echt crepeergeval” betreft. De Hoge 
Raad had echter ook anders kunnen kiezen, zo meent hij, omdat in dit geval sprake is van 
een samenloop van rechtvaardigingsgronden.102 
 
Leenen ervaart de verwijzing naar de medische ethiek als problematisch. Het gaat in zijn 
optiek in zaken als euthanasie - evenals bij abortus - niet om een medisch-ethische 
aangelegenheid maar om een algemeen ethisch vraagstuk. Voor euthanasie is geen 
medische indicatie in de gebruikelijke zin van het woord. Er is vaak zelfs geen indicatie meer 
tot medische handelingen. Het verrichten van euthanasie, het behulpzaam zijn bij het 
verwezenlijken van een eigen keuze van de mens voor de dood, is iets wezenlijk anders dan 
een medische handeling. Leenen vindt het arrest op dit punt ook niet consistent: hetgeen 
volgens de Hoge Raad in de beoordeling betrokken moet worden: ontluistering en de 
mogelijkheid tot waardig sterven, betreft nauwelijks de medische ethiek.103 
 
Een ander punt van discussie is dat door de uitweg van noodtoestand, het karakter van 
deze strafuitsluitingsgrond verandert, daar zij in in dit geval tot grondslag wordt gemaakt 
voor algemene straffeloosheid voor artsen die euthanasie toepassen. De 
rechtvaardigingsgrond van de overmacht wordt zo boven zijn casuïstische grondslag 
uitgetild en men meent dat door  het objectief medisch inzicht doorslaggevend te achten, de 
rechtvaardigende noodtoestand aanzienlijk is opgerekt.104  
 
Enschedé vindt de noodtoestand in meer dan één opzicht een te smalle uitweg en meent 
dat de medische exceptie een betere is105, een opvatting die door Bronkhorst en Sutorius 

                                                      
101 Feber 1987 Euthanasie: 61. 
102 Enschedé 1985 Wetgeving: 244. De Hoge Raad heeft volgens Enschedé gekozen voor de oplossing 
van de noodtoestand op grond van de “oude rechterlijke wijsheid dat je nooit meer moet uitmaken dan 
strikt nodig is”. 
103 Leenen 1985 Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: 416. Hij waardeert het arrest positief 
omdat het de rechtsontwikkeling niet heeft afgesneden en met name ook de ontluistering van de 
persoon en het waardig sterven als bij de euthanasie normerende factoren een plaats heeft gegeven. 
104 Holdijk 1985: 96; Klijn 1985: 250-251; Feber 1987: 64-65; Schalken 1985: 127-128; Sutorius 
1985: 340-341; Kelk 1985: 340. 
105 Enschedé 1985 De arts en de dood: 94.  In een  lezing in 1985 verwerpt Enschedé de oplossing 
van de noodtoestand:  

Artsen zijn geroepen, om te gaan met lichaam en geest van hun patiënten. Termen als 
uitzonderingstoestanden, toevallige samenloop van conflicterende plichten, doen geen recht 
aan de morele en maatschappelijke positie van de medicus: hij verkeert structureel in een 
uitzonderlijke positie. De arts die zijn patiënt laat sterven omdat voortzetting van de 
behandeling medisch zinloos is, verkeert gewoon niet in een conflict van plichten, in 
noodtoestand. Het gaat niet om incidentele uitzonderingsgevallen, maar om juridische 
opheldering van het verschijnsel dat artsen thanasiehandelingen verrichten die van oudsher 
als ethisch onomstreden, normale medische handelingen zijn aanvaard en klaarblijkelijk, op 
het eerste gezicht, strafwaardig noch strafbaar zijn (Enschedé 1985 De arts en de dood: 66-
67). 

Schalken daarentegen meent dat je zou kunnen zeggen dat de Hoge Raad juist door voor de 
noodtoestand te kiezen, zowel  afstand heeft willen nemen van de algemene aanvaarding zoals de 
materiële wederrechtelijkheid die suggereert, als van het normaal medisch handelen dat onder de 
medische exceptie kan worden gebracht (Schalken 1985 Euthanasie: 130).  
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is niet gebleken, dat er een uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke toezegging van het 
Openbaar Ministerie of van de minister van Justitie is, om terzake van de gerezen 
verdenking niet te vervolgen. Van schending van opgewekt vertrouwen is dus geen sprake, 
meent de rechtbank.113 
 
Verder doet L. een beroep op overmacht in de vorm van de noodtoestand. De rechtbank 
overweegt, op basis van de bevindingen van een getuige-deskundige, dat er sprake is 
geweest van ondraaglijk lijden; dat dit lijden alleen door een verhoogd toedienen van 
morfine gestild kon worden - een oplossing die door de patiënte werd afgewezen - en dat 
L., zowel bij de tot standkoming van zijn beslissing als bij de uitvoering ervan zorgvuldig 
heeft gehandeld.114 
 
De rechtbank oordeelt dat het belang, dat artikel 293 van het Wetboek van Strafrecht 
beoogt te beschermen - de instandhouding van het leven - in casu gestaan heeft tegenover 
het daartegenop wegende rechtsbelang een einde te maken aan het lijden van de patiënte. 
L. kon dit opvatten als deel van zijn taak als arts. Het handelen van L. is aldus, zo oordeelt 
de rechtbank, door noodtoestand gerechtvaardigd en hij wordt ten aanzien van dit 
telastegelegde feit ontslagen van rechtsvervolging.115 
 
L. staat niet alleen terecht voor euthanasie, maar ook voor het invullen van de (valse) 
verklaring van overlijden. Inzake deze aanklacht is eveneens de noodtoestand als 
rechtvaardigingsgrond naar voren gebracht. Van de Puttelaar stelt, dat de arts heeft moeten 
kiezen uit twee kwaden: enerzijds nare gevolgen voor de nabestaanden en onrust in het 
verpleeghuis veroorzaakt door een juiste verklaring; en anderzijds het plegen van een delict, 
door het afgeven van een onjuiste verklaring. Hij heeft toen, aldus de advocaat, gekozen 
voor het minst kwade van de twee, de valsheid in geschrifte. 
 
De rechtbank is van oordeel dat - zo de door de arts aangevoerde gevolgen van een juiste 
overlijdensverklaring al een rechtsbelang zouden opleveren - dit belang niet opweegt tegen 
het daartegenoverstaande belang dat door artikel 228 van het Wetboek van Strafrecht 
wordt gediend. Het feit dat de rechtsontwikkeling inzake de aanvaardbaarheid van 
euthanasie nog niet is voltooid, geeft aan dit laatste belang zelfs extra gewicht, zo meent de 
rechtbank.116  
 

Door het plegen van het ... bewezen verklaarde feit droeg de verdachte in 
belangrijke mate bij tot een oncontroleerbaar maken van zijn toezegging tot en 
uitvoering van de euthanasie, die - zoals de arts wist - zich bevond in het 
spanningsveld van wetgeving en practische hulpverlening.117 

 
De rechtbank is van mening dat het motief van zelfbescherming geen beslissende rol heeft 
gespeeld en veroordeelt L. tot betaling van een geldboete ten bedrage van fl 500,- waarvan 
een gedeelte (fl 250,-) niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders 
mocht gelasten.118 

                                                      
113 Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1985: 285. 
114 Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1985: 288. Consultatie van een andere arts acht de rechtbank 
niet noodzakelijk gezien het ziektebeeld van de patiënte. 
115 Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1985: 288. 
116 Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1985: 288. 
117 Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1985: 288. 
118 Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1985: 289. Het NAV en de juristenvereniging ‘Pro Vita’ schrijven 
brieven aan het ministerie van Justitie, waarin zij protesteren tegen het vonnis en verzoeken om hoger 
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wordt gedeeld.106 Ook Leenen vindt de opening smal maar hij meent dat het wellicht de 
enig haalbare is, gegeven de bestaande strafwettelijke bepalingen en het constante afwijzen 
door de Hoge Raad van een beroep op het ontbreken van de materiële 
wederrechtelijkheid.107 Uit het bovenstaande blijkt al dat Leenen de medische exceptie 
afwijst. Bij euthanasie gaat het immers, volgens Leenen, juist niet om ‘normaal medisch 
handelen’. Feber wijst op een praktisch probleem: er kunnen misverstanden bestaan over 
het criterium van noodtoestand, omdat artsen er iets anders onder verstaan dan juristen.108 
 
Bronkhorst noemt het opmerkelijk, dat de Hoge Raad in het Schoonheim-arrest niet 
gekozen heeft voor de methode, die in de lagere rechtspraak de laatste jaren enige malen is 
toegepast, namelijk een opsomming van voorwaarden, waaraan de arts zich moet houden 
als hij straffeloos euthanasie wil toepassen. Hij onderstreept nog eens dat de Raad 
uitdrukkelijk gesteld heeft, dat het niet voldoen aan de eis van consultatie van een 
onafhankelijke arts, de mogelijkheid van rechtvaardiging van euthanasie niet in de weg 
staat.109 
 
De uitdrukking ‘objectief’ in het arrest ontmoet bezwaren.110 Bergkamp merkt in zijn 
bespreking van het conflict van plichten op – door hem geïdentificeerd als enerzijds de 
plicht zich te onthouden van levensberoving op verzoek (artikel 293 van het Wetboek van 
Strafrecht) en anderzijds de ongeschreven morele plicht tot euthanaserend handelen 
voortvloeiend uit de onhoudbare situatie waarin de medemens verkeert - dat factoren als 
ontluistering, uitzichtloosheid, ondraaglijkheid en dergelijke vaak wel naar min of meer 
objectief en naar min of meer medisch inzicht zijn te bepalen, maar dat de vraag, of en 
wanneer deze factoren een plicht tot euthanaserend handelen opleggen, dan nog 
beantwoord moeten worden. Juist daar laat het objectief medisch inzicht het afweten, zo 
meent hij. Naar zijn overtuiging bestaat in de medische wereld geenszins consensus over 
deze vraag en kunnen objectieve maatstaven niet worden aangelegd. Het gevolg hiervan is 
dat in euthanasieprocessen, de getuige-deskundige een belangrijke rol zal spelen.111 

L. VOOR DE RECHTBANK ROTTERDAM 

Op 15 december 1983 paste de verpleeghuisarts L. euthanasie toe op een 71-jarige 
kankerpatiënte. Hij vulde de verklaring van natuurlijk overlijden in maar de apotheker die 
het euthanaticum had geleverd, zorgde ervoor dat de directie van het verpleeghuis van de 
euthanasie op de hoogte kwam.112 In maart 1985 staat L. terecht voor de rechtbank 
Rotterdam. De advocaat van L., Van de Puttelaar, meent dat het Openbaar Ministerie niet-
ontvankelijk moet worden verklaard, omdat de dagvaarding strijdig is met het 
zorgvuldigheidsbeginsel alsmede met het beginsel dat opgewekt vertrouwen gehonoreerd 
dient te worden. Ter ondersteuning van deze eis doet zij een beroep op de uitspraak van de 
minister van Justitie omtrent het vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie. De 
rechtbank verwerpt dit verweer: het Openbaar Ministerie hanteert weliswaar een bijzondere 
besluitvormingsprocedure bij euthanasie, maar het is niet gebleken dat, bij het nemen van 
voormelde beslissing, de belangen van de arts niet op de juiste wijze zijn meegewogen. Ook 

                                                      
106 Bronkhorst 1985: 666. Bronkhorst vat het arrest zo op dat de Hoge Raad de mogelijkheid 
aanvaardt dat de medische exceptie grond kan opleveren voor een geldig beroep op overmacht (als 
noodtoestand).  Sutorius 1986 Abortus en euthanasie: 418. 
107 Leenen 1985 Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: 417. 
108 Feber 1987 Euthanasie: 65. 
109 Bronkhorst 1985: 666. 
110 Feber 1987 Euthanasie: 61. 
111 Bergkamp 1985: 92.  
112  Zie voor de beschrijving van de casus paragraaf 5.3. 
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LEVENSBEËINDIGING IN VERZORGINGSTEHUIS ‘DE TERP’ 

In april 1985 schrikt de arrestatie van een Haagse huisarts Nederland op. De man wordt 
ervan verdacht in de jaren 1983 en 1984 in het Haagse verzorgingshuis ‘De Terp’ vier 
bejaarde patiënten om het leven gebracht te hebben. Het vermoeden bestaat dat hij dat 
gedaan heeft zonder dat de patiënten hem daarom gevraagd hebben. De arts wordt dan 
ook niet gearresteerd op verdenking van euthanasie (artikel 293 Wetboek van Strafrecht) 
maar van moord dan wel doodslag. De arts wordt in voorlopige hechtenis genomen119 en 
moet zich in juli voor de rechtbank Den Haag verantwoorden. Voor de rechtbank verklaart 
de arts met behulp van insuline een einde te hebben gemaakt aan het leven van drie 
patiënten en dat hij een verklaring van natuurlijk lijden heeft ingevuld ondanks dat hij wist 
dat de insuline-injectie de directe oorzaak van de dood was. De beschuldiging van het 
veroorzaken van de dood van de vierde patiënt wijst hij van de hand. Deze patiënt is in zijn 
optiek aan een natuurlijke doodsoorzaak - longembolie - overleden. Dit vierde geval wordt 
door de rechtbank niet bewezen verklaard. 120 
 
Voor de rechtbank betoogt raadsman Spong – een strafjurist die bekend staat vanwege zijn 
grote kwaliteiten als technisch jurist – dat de arts moet worden vrijgesproken van moord of 
doodslag in de drie resterende gevallen, omdat er in die gevallen sprake is geweest van een 
uitdrukkelijk en ernstig verlangen als bedoeld in artikel 293 van het Wetboek van Strafrecht. 
In zijn optiek is dit verlangen in elk geval aannemelijk geworden en hij meent dat, in geval 
van twijfel, ten voordele van de arts moet worden beslist, omdat er alle reden is een arts, 
evenals een advocaat, op zijn woord te geloven. De rechtbank gaat er echter vanuit dat het 
verlangen niet slechts aannemelijk gemaakt moet worden maar ook ondubbelzinnig 
aanwezig moet zijn, wil er sprake zijn van overtreding van artikel 293. Zij gaat dan ook na 
of dat in de afzonderlijke situaties het geval is geweest. De rechtbank meent van niet.121 
 
De raadsman doet een beroep op noodtoestand. Hij stelt dat de belangenafweging zal 
moeten plaatsvinden aan de hand van de medische werkelijkheid in ‘De Terp’. ‘De Terp’ is 
een verzorgingstehuis dat, volgens hem, in wezen een verpleeghuis is, waar de arts naar 
objectief medisch inzicht “permanent in een latente noodsituatie verkeert”. Vanuit deze 
situatie zijn de betrokken patiënten en de arts plotseling in een acute noodtoestand geraakt, 
waar de arts snel heeft moeten beslissen en ingrijpen. 
 
De rechtbank is van mening dat, als ‘De Terp’ medisch een verpleeghuisachtig karakter 
heeft gekregen, dat mede te wijten is aan deze arts, die de zaken lang in eigen hand houdt, 
niet snel verwijst en wellicht daardoor mede de neiging heeft te veel acht te slaan op de 
wens van sommige patiënten om niet in een ziekenhuis te worden opgenomen. De 
“permanent latente noodsituaties” hadden er dus niet hoeven zijn, aldus de rechtbank. De 
rechtbank wijst het beroep op noodtoestand af gezien het feit dat de patiënten in coma 
waren en er dus geen grond was voor een accuut handelen.122 

                                                                                                                                       
beroep (Informatiebulletin Nederlands Artsenverbond 1985: 58- 61). Er wordt inderdaad hoger beroep 
ingesteld. Zie voor dat beroep dat in het voorjaar van 1987 dient, paragraaf 7.3.  
119 Later zal de advocaat-generaal Feber uitleggen dat er gekozen is voor voorlopige hechtenis op 
grond van het onderzoeksbelang. Men vreesde pogingen tot beïnvloeding van familie en personeel. Hij 
voelt zich geroepen tot deze nadere uitleg omdat er in de samenleving verwarring is ontstaan omtrent 
het beleid van het Openbaar Ministerie (Feber 1987 De Terpzaak). 
120 Nederlandse Jurisprudentie 1985, nr. 708: 2329-2330. 
121 Nederlandse Jurisprudentie 1985, nr. 708: 2329. 
122 Nederlandse Jurisprudentie 1985, nr. 708: 2330. De raadsman verdedigt verder de stelling dat de 
arts een beroep kan doen op noodtoestand als rechtvaardigingsgrond, ook al zou hij onzorgvuldig of 
misschien wel grovelijk onzorgvuldig gehandeld hebben bij de uitvoering van de ‘thanasie’. De 
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Als laatste is nog aangevoerd dat de arts zich, geconfronteerd met het lijden van zijn 
patiënten, in een dwangpositie heeft bevonden op grond van zijn geweten en tot geen 
andere beslissing kon komen dan de verzoeken tot levensbeëindiging in te willigen. De 
raadsman spreekt hier van psychische overmacht of noodtoestandexces. De rechtbank is 
van mening dat dit verweer reeds daarom kan worden gepasseerd, dat aangenomen is dat 
het niet aannemelijk is dat een reëel verzoek tot levensbeëindiging is gedaan.123 
 
De arts is ook aangeklaagd wegens valsheid in geschrifte en ook ten aanzien van deze 
telastelegging doet de advocaat een beroep op noodtoestand. De arts heeft een keuze 
moeten maken uit twee conflicterende plichten: het bij de wet geregeld medische 
beroepsgeheim versus de plicht vervat in artikel 29p lid a van de Wet op de Lijkbezorging, 
inhoudend dat lijkschouwing, gevolgd door afgifte van een verklaring van overlijden, dient 
te geschieden door de behandelend geneesheer dan wel de gemeentelijk lijkschouwer – een 
plicht die bovendien botst met het beginsel dat niemand verplicht is aan zijn eigen 
veroordeling mee te werken. De rechtbank meent echter dat deze plicht uiteraard “niet opzij 
gezet [wordt] door het medisch beroepsgeheim, noch door artikel 218 Wetboek van 
Strafvordering, noch door genoemd beginsel, indien dit anders ware, zou artikel 228 
Wetboek van Strafrecht een zinloze bepaling zijn”.124 
 
De rechtbank overweegt dat de eis van de officier van justitie125 wat betreft de straf 
kennelijk gebaseerd is op de overweging, dat er een aantal moorden gepleegd is en dat er 
dus een hoge straf moet worden opgelegd. De rechtbank verkiest een wat andere 
benadering, al is zij van oordeel dat de bewezen verklaarde feiten dermate ernstig zijn, dat 
alleen onvoorwaardelijke gevangenisstraf een passende sanctie is. Ook al moet een 
gedeelte van de  bewezen verklaarde feiten gekwalificeerd worden als moord, de 
gebruikelijke motieven ontbreken geheel en al. 
 

Het gaat hier om medische thanasie op een aantal bejaarde, ernstig zieke mensen, 
waar de verwanten, op een enkele uitzondering na, vrede mee hadden. Wat de 
verdachte ernstig te verwijten valt is dat hij alle voorwaarden, die met name de 
laatste jaren in de rechtspraak zijn geformuleerd en waaraan voldaan moet 
worden, wil er sprake kunnen zijn van een verantwoorde medische thanasie, totaal 
heeft genegeerd.... Voor het bepalen van de strafmaat is nog van belang, dat èn 
door de voorlopige hechtenis van de verdachte en door de grote publiciteit, die 
deze zaak heeft gekregen en ongetwijfeld nog zal krijgen, belangrijke strafdoelen, 
als generale en speciale preventie, in feite al door de vervolging zijn bereikt.126  

 
Alles overwegende is de rechtbank van oordeel dat met een gevangenisstraf voor de tijd 
van één jaar kan worden volstaan; voor een voortzetting van de voorlopige hechtenis acht 
de rechtbank geen termen meer aanwezig. Tegen dit vonnis wordt in beroep gegaan.127 

                                                                                                                                       
rechtbank gaat op dit verweer niet verder in, omdat de noodtoestand als verweer al verworpen is op 
andere gronden dan onzorgvuldigheid. 
123 Nederlandse Jurisprudentie 1985, nr. 708: 2330. 
124 Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1985: 366. 
125 De officier heeft 8 jaar geëist. 
126 Nederlandse Jurisprudentie 1985, nr. 708: 2331. 
127 Nederlandse Jurisprudentie 1985, nr. 708. De houding van de rechtbankpresident tijdens de 
terechtzitting roept reactie op. De strafrechtgeleerde Langemeijer meent dat de rechtbankpresident 
ernstig tekort is geschoten en hij stelt dat van juridische zijde openbaar bezwaar moet worden gemaakt 
aangezien de zaak zoveel aandacht heeft getrokken.  Het behoort, zo stelt Langemeier, tot de normale 
ethiek van de strafrechter om, voorafgaand aan zijn vonnis, niet meer van zijn oordeel over de zaak te 
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Op de dag van het vonnis  - 6 augustus 1985 -  geeft de KNMG in een verklaring uiting aan 
haar bezorgdheid over de uitspraak. De KNMG vreest het uitstralingseffect dat artsen 
kopschuw worden.128 Procureur-generaal Feber wijst erop dat het verloop van de 
gebeurtenissen op veel artsen verwarrend moet hebben gewerkt. De raadsman van de arts 
liet niet na namens zijn cliënt in de pers en voor de televisie te betogen, dat deze in alle 
hem ten gelaste gelegde gevallen van levensbeëindiging zorgvuldig - overeenkomstig de 
jurisprudentiële zorgvuldigheidsnormen - had gehandeld.129 
 
In de affaire ‘De Terp’ komt ook de problematische positie van verpleegkundigen bij 
levensbeëindiging naar voren. Een hoofdverpleegkundige is getuige geweest van het 
handelen van de arts en hem wordt medeplichtigheid daaraan verweten. Nog vóór de 
rechter hierover een uitspraak heeft gedaan, is hij ontslagen uit de instelling. Het bestuur 
meent dat hij zijn eigen verantwoordelijkheid had en dat hij het had moeten inlichten. Om 
de verpleegkundige te steunen wordt het Redcomité Verpleging Nederland opgericht. De 
doelstelling van dit comité is naast financiële steun voor de verpleegkundige, de discussie 
over de rechtspositie van de bij ‘euthanasie’ betrokken verpleegkundigen op gang te 
brengen. Zij stellen een zwartboek samen van ervaringen op dit terrein van 
verpleegkundigen dat zij aanbieden aan de Tweede Kamer.130 De rechtspositie van de 
verpleegkundige moet hoe dan ook duidelijker worden, zo meent het comité, want 
verpleegkundigen kunnen niet altijd voldoende inzicht hebben in de zorgvuldigheid van 
artsen.131 
 
De organisatie van ziekenverzorgenden ‘Het Beterschap’ is de eerste die zich gebogen heeft 
over de positie van verpleegkundigen bij de toepassing van euthanasie. In 1985 
publiceerden zij een handleiding. Daarin wijst ‘Het Beterschap’ er op dat waar er richtlijnen 
aanwezig zijn, verpleegkundigen aan de hand daarvan moeten werken. Als er geen beleid is 
ten aanzien van euthanasie, wordt hen geadviseerd de directie en de ondernemingsraad te 
verzoeken tot een beleid tot komen. Als dat niet op korte termijn kan, wordt hen 
aangeraden afspraken te maken met de afdeling, de arts en de andere betrokkenen. 
Aangedrongen wordt die afspraken vast te leggen. De achtergrond van dit alles is naast de 
behoefte aan meer duidelijkheid, de bezorgdheid om de positie van de verpleegkundigen. 

                                                                                                                                       
doen blijken dan onvermijdelijk is, en zeker als dit het de verdachte bemoeilijkt zijn eigen kijk op de 
zaak naar voren te brengen. In beide eisen is de president in deze zaak onmiskenbaar ernstig 
tekortgeschoten (Langemeijer 1985: 902). Met name over het feit dat de rechtbank-president tevens 
voorzitter is van het medisch tuchtcollege in Den Haag wordt geklaagd (Hoogslag 1985: 1116).  De 
juristen Kremer en Schwanenbeck daarentegen menen dat Langemeiers reactie vooral is ingegeven 
doordat in ‘De Terp’-zaak geen gewone verdachte terechtstaat maar een dokter (Dessaur en Rutenfrans 
1986: 114). 
128 De KNMG sluit niet uit dat er artsen zullen zijn, die thans niet meer aan een verantwoorde 
hulpvraag van patiënten om euthanasie durven tegemoet te komen. Ook is het niet ondenkbaar dat 
euthanasie juist minder openlijk zal worden toegepast, waardoor het niet te toetsen is. Het 
spanningsveld tussen wetgeving en de praktijk van de hulpverlening mag, naar het oordeel van de 
KNMG, niet worden verdoezeld. Integendeel, euthanasie dient controleerbaar te zijn en in gepaste 
openheid plaats te vinden (Enthoven 1988: 192). 
129 Feber heeft kritiek op het handelen van de raadsman. Hij meent dat het heel begrijpelijk is dat de 
raadsman op de plaats waar zulks behoort te geschieden, probeert  de rechter ervan te overtuigen dat 
zijn cliënt zorgvuldig heeft gehandeld. Doordat hij deze mening echter meermalen, zonder veel reserve, 
in de media heeft geventileerd, is vermoedelijk wel een wissel getrokken op de uiterst broze relatie 
tussen artsen en Justitie op het gebied van euthanasie, zo meent Feber (Feber 1987 De Terpzaak: 
200). 
130 Van Diepen 1986: 33-36. De zaak tegen de verpleegkundige is later geseponeerd. 
131 NRC-Handelsblad 21 januari 1986. 
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Bezorgdheid omdat het niet gebruikelijk is dat verpleegkundigen artsen bekritiseren, terwijl 
het wel zo blijkt te zijn dat wanneer de arts in de fout gaat wat betreft euthanasie, 
verpleegkundigen als medeverantwoordelijk worden gezien.132 

ADMIRAAL VOOR DE RECHTBANK ’S-GRAVENHAGE 

In november 1983 heeft – zoals in paragraaf 5.3 is vermeld - de anesthesioloog Admiraal op 
verzoek een einde gemaakt aan het leven van een 34-jarige vrouw die leed aan multiple 
sclerose. Hij heeft zowel de gemeentelijk lijkschouwer als de inspectie van tevoren ingelicht 
over zijn plannen. Beide instanties verklaren dat Admiraal zorgvuldig gehandeld heeft maar 
desalniettemin staat hem verdere vervolging te wachten. In juni 1985 moet hij zich voor de 
rechtbank ’s-Gravenhage verantwoorden. De officier van justitie geeft te kennen dat hij 
problemen heeft met de toegepaste consultatie en dat hij vindt dat Admiraal een neuroloog 
en een psychiater had moeten raadplegen. Bovendien wijst hij erop dat Admiraal geen 
beroep op de noodtoestand toekomt, nu deze zichzelf heel bewust heeft geconfronteerd 
met het overtreden van de wet. Dit heeft hij gedaan door een vrouw, die elders verpleegd 
werd en geen patiënte van hem was, over te brengen naar zijn ziekenhuis ten behoeve van 
toepassen van euthanasie. 
 
De rechtbank blijkt het inzake de beoordeling van het beroep op noodtoestand wat betreft 
de consultatie, niet eens te zijn met de officier van justitie. Uit het onderzoek is voldoende 
komen vast te staan, zo meent de rechtbank, dat zowel de huisarts als Admiraal de 
diagnose bij de behandelend geneesheer heeft geverifieerd en uit het onderzoek is niet 
gebleken, dat de diagnose multiple sclerosis betwijfeld moet worden. Ook acht de rechtbank 
het consulteren van een psychiater niet noodzakelijk. De rechtbank is verder van mening 
dat Admiraal niet zichzelf in die situatie heeft gebracht, want niet hijzelf maar anderen 
hebben het initiatief genomen tot het leggen van contact tussen Admiraal en de patiënte.133 
 
De rechtbank oordeelt dat Admiraal zich in een noodsituatie heeft bevonden  
 

doordien hij enerzijds gehouden was de norm neergelegd in art. 293 Sr - 
eerbieding van het leven - na te leven en anderzijds werd geconfronteerd met 
het verzoek over te gaan tot levensbeëindiging aan hem als medicus gedaan door 
patiënte X, die volkomen afhankelijk was van hulp van een arts, haar kwaal al 
zeer lang als ondraaglijk ervoer, de mogelijkheid van de door haar als onwaardig 
en afschrikwekkend aangemerkte dood... onder ogen moest zien terwijl er naar 
het medisch vakkundig oordeel van verdachte geen andere methode ter 
beschikking stond ter verlichting van het lijden van patiënte X dan ingaan op haar 
verzoek.134 

 
De rechtbank komt dan ook tot de volgende conclusie: 
 

Gelet op al hetgeen hiervoor is overwogen is de Rb. van oordeel, dat verdachte 
de plichten en belangen welke tegenover elkaar stonden zorgvuldig  - in het 
bijzonder volgens normen van medische ethiek en met kennis van zaken 
waarover hij uit hoofde van zijn beroep als anesthesioloog geacht moet worden 
te beschikken - tegenover elkaar heeft afgewogen en daarbij een keuze heeft 

                                                      
132 Het Redcomité Verpleging Nederland vindt de brochure van ‘Het Beterschap’ defensief, niet reëel, 
en onbruikbaar. In zijn optiek is de patiënt er niet mee gediend (Redcomité Verpleging Nederland 
1986). 
133 Nederlandse Jurisprudentie 1985, nr. 709: 2333. 
134 Nederlandse Jurisprudentie 1985, nr. 709: 2333. 
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gemaakt welke - objectief beschouwd en gelet op de zich te dezen voordoende 
bijzondere omstandigheden - gerechtvaardigd was. Derhalve was het ten gelaste 
gelegde en bewezen verklaarde handelen van verdachte door noodtoestand 
gerechtvaardigd en behoort hij te worden ontslagen van alle rechtsvervolging.135 

 
Tegen dit vonnis wordt geen hoger beroep aangetekend en hiermee is dit de eerste zaak 
waarin een arts na het toepassen van euthanasie definitief ontslagen is van 
rechtsvervolging.136 
 
In een interview met Admiraal wordt duidelijk dat artsen die vervolgd worden wegens het 
toepassen van euthanasie ook financieel zwaar belast worden. De 
rechtsbijstandsverzekering betaalt de kosten niet zolang zij niet ontslagen zijn van 
rechtsvervolging.137 Gelukkig voor Admiraal – en anderen artsen – roept  de NVVE een 
steunfonds in het leven waarop artsen die aangeklaagd worden voor euthanasie een beroep 
kunnen doen. 
 
Samenvattend kan gesteld worden dat er in deze periode veel gebeurd is op strafrechtelijke 
terrein. De Hoge Raad heeft de juridische uitweg gewezen: overmacht in de vorm van 
noodtoestand. En de rechtbank ’s-Gravenhage heeft Admiraal dit beroep toegekend. 
Daarmee is Admiraal de eerste arts in Nederland die niet veroordeeld is na het toepassen 
van euthanasie. Zowel bij Schoonheim als bij Admiraal ging het om een patiënt die niet in 

                                                      
135 Nederlandse Jurisprudentie 1985, nr. 709: 2334. Vroom-Kastelein onderstreept dat dit vonnis laat 
zien dat de rechter – net zoals het hoofdbestuur van de KNMG – niet de eis stelt van het ingetreden zijn 
van de stervensfase (Vroom-Kastelein 1986 Euthanasie (3): 898).  
Niet iedereen is blij met het vonnis. De NAV-arts Gunning vraagt zich af wat het Openbaar Ministerie en 
wat de KNMG bezielt om niet afwijzend te reageren op het vonnis. Het stoort hem dat het hoofdbestuur 
- “nog wel zonder toestemming van de leden” - de eis van de stervensfase heeft laten vallen. 
Bovendien verzet hij zich tegen het steeds meer terrein winnen van de mening dat professioneel doden 
toelaatbaar is. Hij stelt: “Laten we dan tijdig bedenken dat de weg naar de professionele medewerking 
aan de gaskamers ook een geleidelijk evoluerende was” (Gunning 1986: 1061) . 
136 Eveneens in juni staan twee mensen die geen arts zijn, terecht voor levensbeëindigend handelen. 
Op de eerste plaats betreft dit Peter Gooijer die - met medeweten van zijn vrouw - op 21 maart een 
einde gemaakt heeft aan het leven van zijn 15 maanden oude zoontje. Bij het kind is als diagnose de 
ziekte van Duchenne gesteld, en zijn ouders willen hem de lijdensweg die daar, naar hun weten, 
bijhoort, besparen. Artsen willen hen daarbij echter niet helpen. Gooijer voert het kind in vanillevla 
opgeloste slaaptabletten. Wanneer het kind slaapt neemt hij hem op schoot, legt zijn hand over de 
mond en de neus van het kind en sluit zo zijn adem af. Tien minuten blijft hij zo zitten, waarna hij 
constateert dat het kind niet meer ademt. Daarna belt Gooijer de huisarts op. Deze constateert de dood 
van het kind en belt de politie op om een geval van niet-natuurlijke dood te melden (Gooijer 1987: 44-
47). De rechtbank Alkmaar oordeelt dat Gooijer zijn zoontje met voorbedachte rade van het leven heeft 
beroofd en dat het bewezen verklaarde het misdrijf moord oplevert. Het beroep op overmacht wordt 
verworpen. De rechtbank overweegt wat betreft de strafoplegging dat Gooijers bewuste daad de 
grondslagen van de rechtsorde heeft geschokt en veroordeelt hem conform de eis van de officier van 
justitie tot een gevangenisstraf van één jaar. Gooijer gaat tegen dit vonnis niet in beroep (Tijdschrift 
voor Gezondheidsrecht 1986: 345). 
Op de tweede plaats betreft het een man die een kennis, op haar verzoek, het leven benomen heeft. 
De desbetreffende vrouw is opgenomen in een psychiatrische inrichting en heeft al een aantal keren 
geprobeerd  zich het leven te benemen. De man  vervaardigt een mengsel van rum, rattengif en 
aftershave en spuit dat met een injectienaald bij haar in. Als het middel niet blijkt te werken, brengt hij 
haar door wurging om het leven (Enthoven 1988: 208). De rechtbank veroordeelt hem tot een 
gevangenisstraf van 12 maanden, met aftrek van voorarrest waarvan 4 maanden voorwaardelijk met 
een proeftijd van 2 jaar (Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1986: 168). 
137 Van Aken 1986: 150-151. 
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de terminale fase verkeerde en daarmee heeft de rechterlijke macht opnieuw duidelijk 
gemaakt dat dit criterium voor haar niet van doorslaggevend belang is. 
 

6.6  HET RAPPORT VAN DE STAATSCOMMISSIE EUTHANASIE 

Op 9 juli 1985 verschijnt het rapport van de Staatscommissie Euthanasie.138 Het rapport  
bestaat uit een advies dat ondertekend is door de meerderheid van de leden van de 
staatscommissie en uit een minderheidsnota van de leden Klijn en Nieboer.  
 
De Staatscommissie hanteert voor euthanasie de volgende omschrijving: “het opzettelijk 
levensbeëindigend handelen door een ander dan de betrokkene, op diens verzoek”.139 Als 
verschil tussen euthanasie en hulp bij zelfdoding noemt men dat bij euthanasie de handeling 
door een ander wordt verricht, terwijl bij hulp bij zelfdoding de levensbeëindigende 
handeling door de betrokkene zelf wordt uitgevoerd, zij het met aan hem verstrekte 
middelen. De Staatscommissie beperkt haar voorstellen met betrekking tot “straffeloze hulp 
bij zelfdoding” tot de situatie, waarin naar haar mening levensbeëindiging op verzoek ook 
toelaatbaar is. Voorstellen tot opheffing van de strafbaarheid van hulp bij zelfdoding in 
andere situaties acht de commissie niet verantwoord, aangezien het hier een materie betreft 
waarover de maatschappelijke en wetenschappelijke oordeelsvorming nog niet voldoende is 
uitgekristalliseerd.140 

HET MEERDERHEIDSRAPPORT 

De meerderheid van de Staatscommissie is van mening dat actie van de wetgever geboden 
is. Wil men zonder uitspraak van de wetgever de weg van jurisprudentiële ontwikkeling 
volgen, dan zal het nog vele jaren duren alvorens met betrekking tot euthanasie de 
gewenste duidelijkheid ontstaat omtrent de grenzen van de strafbaarheid. In de optiek van 

                                                      
138 Staatscommissie 1985. Het rapport bestaat uit drie delen. In deel 1 staat het advies zelf, in deel 2 
een rechtsvergelijkend onderzoek en in deel 3 het materiaal dat ingebracht is tijdens de hoorzittingen. 
Alle hieronderstaande gegevens komen uit deel 1. Uit het rapport blijkt dat de commissie 29 maal 
plenair vergaderd heeft. Met de voorbereiding van de agenda van de plenaire vergaderingen en de 
planning van de werkzaamheden van de commissie werd een agendacommissie belast. De commissie 
bestond uit voorzitter Jeukens (raadsheer bij de Hoge Raad), de hoogleraar neurochirurgie De Lange en 
de hoogleraar sociale geneeskunde Leenen. In deze positie heeft Leenen de mogelijkheid gehad en 
gegrepen om sturend op te treden in de Staatscommissie (interview Leenen november 1999). 
Naast de plenaire zittingen zijn leden ook regelmatig in kleinere kring – zoals een medische en een 
juridische werkgroep – bij elkaar gekomen. Ten einde een eerste inzicht te krijgen in de meningen 
binnen de commissie is er een schriftelijke meningspeiling geweest. De resultaten van de peiling 
hebben bij de verdere werkzaamheden steeds als uitgangspunt gediend. Verder werd er soms ook 
gewerkt met schriftelijke bijdragen van individuele leden van de commissie. Ten behoeve van de 
commissieleden is allerlei literatuur verzameld over het onderwerp en er is veel contact geweest met 
derden. Naast de al eerder vermelde hoorzittingen, betreft dit contacten op verzoek van de 
Staatscommissie – bijvoorbeeld met de organisaties die ijveren voor de mogelijkheid van euthanasie, 
met de KNMG en de KNMP - maar ook met individuen als de socioloog Hilhorst en specialisten op het 
gebied van levensbeëindiging bij kinderen zoals de kinderoncoloog Voûte, en de hoogleraar Doek, 
gespecialiseerd in het recht met betrekking tot kinderen.  
139 Staatscommissie 1985 Deel 1: 26. Daarmee sluit ze aan bij de definitie van Leenen, een definitie 
die past bij het geformuleerde in artikel 293 van het Wetboek van Strafrecht. 
140 Staatscommissie 1985 Deel 1: 27-29. 
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de meerderheid is de tijd rijp voor wetswijziging.141 In hun voorstel worden twee 
wetsartikelen uitgewerkt: een nieuw artikel dat het nummer 292 bis krijgt en artikel 293. 
 
Artikel 293 wordt aanzienlijk gewijzigd. Op de eerste plaats wordt behalve een wijziging in 
de terminologie – ‘het leven beëindigen’ in plaats van ‘van het leven beroven’ - de 
maximumstraf verminderd van 12 jaar naar 4 jaar en 6 maanden.142 Ten tweede wordt aan 
het artikel een rechtvaardigingsgrond toegevoegd: het in het eerste lid omschreven feit is 
niet strafbaar, “indien de beëindiging van het leven geschiedt door een geneeskundige in 
het kader van zorgvuldig medisch handelen ten aanzien van een patiënt, die in een 
uitzichtloze noodsituatie verkeert”. Vier leden zouden dit graag aangevuld willen zien met de 
opmerking dat het overlijden van de persoon “onafwendbaar aanstaande is”.143 Met de 
‘uitzichtloze noodsituatie’ wil de Staatscommissie tot uitdrukking brengen dat de nood, 
waarin de betrokkene verkeert, zodanig is dat levensbeëindiging onomkoombaar is. De 
verschillende situaties van nood die zich in de praktijk kunnen voordoen in aanmerking 
nemend, is men tot het oordeel gekomen dat het onmogelijk is de omstandigheden, die in 
een individueel geval de levensbeëindiging kunnen rechtvaardigen, in algemene termen te 
verwoorden dan wel in een wettelijke regeling nader uit te werken. Bovendien heeft de 
Staatscommissie bewust opengelaten of de noodsituatie veroorzaakt wordt door lichamelijk 
dan wel geestelijk lijden, omdat beide tot een dergelijke noodsituatie kunnen leiden. De 
zogenaamde ‘balanssuïcide’ valt er volgens de Staatscommissie echter niet onder.144 
 
Ten derde worden er zorgvuldigheidseisen geformuleerd – artikel 293 lid 4. De 
Staatscommissie is van mening dat zorgvuldig medisch handelen in ieder geval inhoudt dat: 
voorlichting aan de patiënt is gegeven omtrent de situatie waarin deze zich bevindt; de 
geneeskundige de overtuiging heeft gekregen dat de patiënt zijn verzoek om 
levensbeëindiging heeft gedaan na zorgvuldige overweging en in vrijwilligheid heeft 
gehandhaafd; de geneeskundige tot een oordeel is gekomen dat levensbeëindiging op 
grond van zijn bevindingen verantwoord is, omdat hij met de patiënt tot de overtuiging is 
gekomen dat er voor de noodsituatie waarin deze zich bevindt geen andere oplossingen 
zijn; de geneeskundige een door de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
aangewezen geneeskundige heeft geraadpleegd.145  
 
Ten slotte wordt – in artikel 293 lid 5 - omschreven hoe te handelen bij een schriftelijke 
wilsbeschikking die niet meer door de persoon zelf bevestigd kan worden: ten aanzien van 
een patiënt, die een schriftelijk verzoek om levensbeëindiging heeft gedaan en die niet meer 
in staat is zijn wil te uiten, houdt zorgvuldig medisch handelen in ieder geval in dat: de 
geneeskundige de overtuiging heeft gekregen dat de patiënt zijn schriftelijk verzoek om 
levensbeëindiging heeft gedaan in vrijwilligheid en na zorgvuldige overweging; de 
geneeskundige tot het oordeel is gekomen dat levensbeëindiging op grond van zijn 

                                                      
141 De Staatscommissie ziet het gevaar van politisering en meent dat daaraan wellicht kan worden 
tegemoetgekomen door er een zogenaamde ‘vrije kwestie’ van te maken. 
142 Het eerste lid van het artikel luidt dan: “Hij die opzettelijk het leven van een ander op diens 
uitdrukkelijk en ernstig verlangen beëindigt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste 
vier jaren en zes maanden of een geldboete van de vierde categorie” (Staatscommissie 1985 Deel 1: 
41). 
143 Staatscommissie 1985 Deel 1: 41-42. In het derde lid van artikel 293 wordt gesteld dat hulp bij 
zelfdoding ook onder het artikel valt. 
144 Staatscommissie 1985 Deel 1: 56-61. 
145 Staatscommissie 1985 Deel 1: 41-42. In deze lijst van voorschriften heeft de Staatscommissie  niet 
de eis van het bijhouden van een journaal opgenomen omdat het enkel niet voldoen aan een dergelijke 
vereiste ertoe zou leiden dat de in dit opzicht nalatige geneeskundige vervolgd zou worden voor het 
hoofddelict. De Staatscommissie acht dit een te vergaand gevolg. 
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bevindingen verantwoord is, omdat hij tot de overtuiging is gekomen dat er voor de 
noodsituatie, waarin de patiënt zich bevindt, geen andere oplossingen zijn;  de 
geneeskundige een door de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur aangewezen 
geneeskundige heeft geraadpleegd.146 
 
De Staatscommissie acht het nodig om het achterwege laten van de consultatie als apart 
delict strafbaar te stellen (artikel 293 bis) en om de vereisten ten aanzien van de verklaring 
van overlijden te bevestigen (artikel 293 ter). Met de afzonderlijke strafbaarstelling van het 
niet-consulteren wil men het belang onderstrepen van zorgvuldig medisch handelen en in 
het bijzonder dat consultatie een onmisbaar bestanddeel vormt. Wat betreft de 
overlijdensverklaring is de Staatscommissie van mening dat controle op het euthanatisch 
handelen van geneeskundigen zoveel mogelijk gewaarborgd dient te zijn, teneinde misbruik 
te voorkomen.147 Dit betekent voor de procedure met betrekking tot de lijkbezorging dat 
deze zodanig dient te zijn ingericht dat toetsing achteraf van de wijze, waarop de beslissing 
tot levensbeëindiging is genomen en vervolgens is uitgevoerd, mogelijk is. Daartoe stellen 
zij  voor dat de behandelend arts zelf - en niet de lijkschouwer - de officier van justitie 
meedeelt, dat hij euthanasie of hulp bij zelfdoding heeft toegepast. Hij moet dan deze 
mededeling vergezeld doen gaan van een verklaring over de wijze waarop hij aan de 
genoemde criteria heeft voldaan. De verklaring van de arts moet vergezeld gaan van een 
door de geconsulteerde geneeskundige opgestelde en ondertekende verklaring, waarin deze 
zijn bevindingen weergeeft. Van beide verklaringen zendt de behandelend geneeskundige 
bovendien een afschrift aan de regionale geneeskundig inspecteur.148 
 
De levensbeëindiging dient te geschieden door de geneeskundige zelf. In de ogen van de 
Staatscommissie kan deze belangrijke handeling niet worden overgelaten aan een derde, 
bijvoorbeeld een verpleegkundige of een familielid. Wat betreft de te gebruiken middelen 
meent men dat er regels gesteld moeten worden ten aanzien van de bereiding en de 
aflevering van euthanatica.149 
  
Ten slotte wordt nog voorgesteld een paragraaf 293 quater toe te voegen. In die paragraaf 
wordt omschreven wat niet onder levensbeëindiging wordt verstaan. 
 

a. het niet instellen, onderscheidenlijk het staken van een behandeling op 
uitdrukkelijk en ernstig verlangen van de patiënt; 
b. het niet instellen, onderscheidenlijk het staken van een behandeling in gevallen 
waarin een zodanige behandeling naar heersend medisch inzicht zinloos is; 

                                                      
146 Staatscommissie 1985 Deel 1: 42. 
147 Staatscommissie 1985 Deel 1: 71-72. 
148 Ten aanzien van de Wet op de Lijkbezorging wordt voorgesteld de vorm en de inrichting van de 
modellen van de in artikel 7, eerste en tweede lid genoemde verklaringen die aan de officier van justitie 
voorgelegd worden aangaande euthanasie dan wel hulp bij zelfdoding, te regelen bij Algemene 
Maatregel van Bestuur. In het model van de door de behandelend geneeskundige en door de consulent 
af te geven verklaring, dienen zodanige vragen te worden geformuleerd, dat de officier van justitie aan 
de hand van de daarop door de behandelend geneeskundige te geven antwoorden kan beoordelen of in 
het concrete geval de in artikel 292 bis – een nieuw door de Staatscommissie voorgesteld artikel - of 
293 Wetboek van Strafrecht geformuleerde zorgvuldigheidseisen in acht zijn genomen (Staatscommissie 
1985 Deel 1: 82-83). 
149 De Staatscommissie sluit in grote lijnen aan bij de voorstellen van de KNMP. Zij staat echter 
afwijzend tegenover het voorstel van de KNMP dat de apotheker, naast het schriftelijk verzoek, moet 
kunnen beschikken over een schriftelijke verklaring van de arts, waarin hij kenbaar maakt gehandeld te 
hebben op grond van de terzake door de KNMG geformuleerde gedragsregels. Het is, naar het oordeel 
van de staatscommissie, niet de taak van de apotheker om te beoordelen of in het concrete geval wordt 
voldaan aan de voor euthanasie gestelde voorwaarden (Staatscommissie 1985 Deel 1: 115-119). 
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c. het niet behandelen van een bijkomende ziekte of aandoening bij een patiënt 
die naar heersend medisch inzicht onomkeerbaar het bewustzijn heeft verloren; 
d. een verhaasting van de dood als bijkomend gevolg van een behandeling, 
welke noodzakelijk is voor en naar haar aard rechtstreeks is afgestemd op het 
verlichten van het ernstig lijden van een patiënt.150 

 
Artikel 294 – het artikel waarin hulp bij zelfdoding strafbaar wordt gesteld - wordt niet 
inhoudelijk gewijzigd. De Staatscommissie merkt hierover op dat, indien een geneeskundige 
bereid is te voldoen aan het verzoek van de patiënt tot levensbeëindiging, het kan zijn, dat 
zulks geschiedt door het aan de patiënt ter beschikking stellen van tot levensbeëindiging 
leidende middelen. Formeel is dan sprake van hulp bij zelfdoding. De Staatscommissie is van 
oordeel dat deze vorm van hulp bij zelfdoding op gelijke wijze en onder dezelfde 
voorwaarden als doden op verzoek moet kunnen geschieden. Artikel 294 is van toepassing 
op de gevallen die buiten het in artikel 293, tweede lid omschreven kader vallen. Het betreft 
bijvoorbeeld situaties, waarin hulp bij zelfdoding wordt verleend buiten een medisch kader. 
Men is niet van mening dat, indien mogelijk, de voorkeur gegeven moet worden aan hulp bij 
zelfdoding boven euthanasie. Beide vormen van hulpverlening zijn gericht op 
levensbeëindiging. Als de geneeskundige bereid is mee te werken aan de door de patiënt 
gewenste levensbeëindiging, dan maakt het, naar het oordeel van de Staatscommissie, 
geen verschil of de geneeskundige zelf de levensbeëindiging verricht dan wel de patiënt, 
door het verschaffen van middelen, in staat stelt dit zelf te doen. Evenmin doet het er dan 
toe of de patiënt, al dan niet zelf, in staat is tot het verrichten van de levensbeëindigende 
handeling. Bovendien kan in een concreet geval een bepaalde vorm van hulpverlening de 
meest aangewezen zijn, zonder dat daarbij de vraag een rol speelt of de betrokkene tot 
zelfdoding in staat is.151 
 
In het meerderheidsrapport wordt verder gesteld dat er een apart artikel moet komen 
waarin levensbeëindiging wegens ernstig lijden, van patiënten die niet in staat zijn hun wil 
te uiten, strafbaar wordt gesteld. Daartoe stelt men voor een artikel 292 bis aan het 
Wetboek van Strafrecht toe te voegen. In het eerste lid wordt dit handelen strafbaar gesteld 
met een maximumstraf van zes jaar. In het tweede lid wordt op de strafbaarstelling een 
uitzondering geformuleerd voor de levensbeëindiging door een arts van een patiënt in een 
onomkeerbaar coma.152 
 
De staatscommissie spreekt ook over andere bijzondere categorieën patiënten, waaronder 
met name minderjarigen. De omstandigheid, dat de Staatscommissie euthanasie alleen op 
verzoek van de betrokkene zelf en onder strikte voorwaarden toelaatbaar acht, betekent ten 
aanzien van minderjarigen, dat noch artsen, noch ouders of derden-voogden, ten behoeve 
van de minderjarige die niet in staat is zijn wil terzake te uiten, mogen besluiten tot 
levensbeëindigende handelingen. Dit geldt ook als dat besluit genomen wordt op grond van 
de zogenaamde ‘veronderstelde wil’.  
 

                                                      
150 Staatscommissie Euthanasie 1985 Deel 1: 43. 
151 Staatscommissie Euthanasie 1985 Deel 1: 62-63. 
152 “Het in het eerste lid omschreven feit is niet strafbaar indien de beëindiging van het leven 
geschiedt door een geneeskundige in het kader van zorgvuldig medisch handelen ten aanzien van een 
patiënt die naar heersend medisch inzicht onomkeerbaar het bewustzijn heeft verloren, zulks nadat de 
behandeling als zijnde zinloos werd gestaakt”. Ook hier wordt een derde lid toegevoegd waarin de 
consultatie wordt geregeld: “Zorgvuldig medisch handelen als bedoeld in het tweede lid houdt in ieder 
geval in dat de geneeskundige een door Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
aangewezen geneeskundige heeft geraadpleegd”  (Staatscommissie 1985 Deel 1: 40-41). 
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Wanneer een minderjarige die wel een goed inzicht in zijn situatie heeft en die de gevolgen 
van zijn handelen kan overzien, een verzoek doet om euthanasie, kan aan dat verzoek niet 
zo maar voorbijgegaan worden. In een dergelijke situatie is wel extra voorzichtigheid 
geboden, onder andere met het oog op de mogelijke invloed van degene die het gezag over 
het kind uitoefent.  
 
Het kan ook zijn dat de gezagdragers niet instemmen met het door de minderjarige gedane 
verzoek om levensbeëindiging. Ook al dient het verzoek van de minderjarige – op 
voorwaarde dat die voldoet aan de zorgvuldigheidseisen – richtsnoer te zijn voor het 
handelen van de arts, toch kan hij niet zonder meer voorbijgaan aan de afwijkende mening 
van de gezagsdragers. De arts zal deze gezagsdragers zo veel mogelijk moeten overtuigen 
van de oprechtheid van het verzoek van het kind. Het door de commissie gehuldigde 
uitgangspunt, dat ouders zoveel mogelijk betrokken moeten worden bij het door hun kind 
gedane verzoek om levensbeëindiging, betekent evenwel niet dat zij kunnen beletten dat 
uitvoering wordt gegeven aan dit verzoek, indien aan de door de Staatscommissie 
genoemde zorgvuldigheidseisen is voldaan. In verband met de bijzondere aspecten van een 
door een minderjarige geuit verzoek om levensbeëindiging dringt de commissie aan op de 
uiterste zorgvuldigheid.153 
 
Ten aanzien van betrokkenen anders dan patiënten, onderschrijft de Staatscommissie het 
beginsel dat niemand verplicht is om, in strijd met zijn geweten, in een individueel geval 
levensbeëindigende handelingen te verrichten of hulp bij zelfdoding te verlenen, dan wel 
daaraan medewerking te verlenen. Dit uitgangspunt geldt zowel voor geneeskundigen als 
voor andere bij de hulpverlening betrokken personen, zoals verpleegkundigen of 
apothekers. De Staatscommissie is van mening dat de overtuiging van hen die 
levensbeëindigend handelen en hulp bij zelfdoding niet met hun geweten kunnen verenigen, 
gerespecteerd dient te worden. Men meent wel dat het aanbeveling verdient dat de arts, op 
een zo vroeg mogelijk moment, de patiënt in kennis stelt van zijn houding ten aanzien van 
euthanasie. De omstandigheid dat de geneeskundige een afwijzend standpunt inneemt, laat 
de plicht van de arts, om de patiënt in nood zoveel mogelijk te helpen, onverlet. Het 
verstrekken van informatie over instanties dan wel collega’s, die wel hun medewerking 
willen verlenen, valt onder de noemer ‘helpen’. Mocht dit voor de arts problemen opleveren, 
dan dient desondanks het recht op informatie van de patiënt te worden gehonoreerd. 
Openheid over de vraag of men bereid is tot het verrichten van, of meewerken aan, 
levensbeëindigende handelingen is, naar het oordeel van de commissie, voor alle 
betrokkenen zeer gewenst. Dit geldt voor de inrichtingen - ziekenhuizen en 
verpleeginrichtingen - waarin verzoeken om levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding zich 
kunnen voordoen, alsmede voor de artsen en andere bij de hulpverlening betrokken 
personen, alsmede voor patiënten.154 
 
In het meerderheidsrapport wordt ook nog kort ingegaan op de positie van 
verpleegkundigen. Het uitgangspunt van deze leden is dat levensbeëindigende handelingen 
dienen te geschieden door de geneeskundige zelf. Een dergelijke handeling kan niet worden 
overgelaten aan derden zoals verpleegkundigen. De in de artikelen 292 bis en 293 
geformuleerde strafuitsluitingsgrond heeft alleen betrekking op die geneeskundige. Op 
derden is de strafuitsluitingsgrond alleen van toepassing indien er sprake is geweest van 
medeplegen.155 Is er evenwel sprake geweest van medeplichtigheid156 en er is geen sprake 

                                                      
153 Staatscommissie Euthanasie 1985 Deel 1: 87-99. 
154 Staatscommissie Euthanasie 1985 Deel 1: 103-112. 
155 Van medeplegen kan gesproken worden indien het plan om de levensbeëindiging te plegen 
gezamenlijk is gemaakt door de geneeskundige en de verpleegkundige, zij bij de uitvoering bewust 
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van een misdrijf – omdat de arts een beroep kan doen op de strafuitsluitingsgrond – dan 
heeft de verpleegkundige zich niet schuldig gemaakt aan strafbare medeplichtigheid. 

DE MINDERHEIDSNOTA 

Het eerste deel van het rapport van de Staatscommissie Euthanasie wordt afgesloten met 
de minderheidsnota van Klijn en Nieboer. Zij nemen het standpunt in dat niet moet worden 
overgegaan tot enige vorm van legalisering van (hulp bij) actieve directe levensbeëindiging 
op grond van de toestand van de betrokkene, al dan niet resulterend in een verzoek. Zij 
menen dat de mens vóór de drempel tot (hulp bij) actieve levensbeëindiging halt moet 
houden. De betekenis van het overschrijden van deze drempel overstijgt het oplossen van 
schrijnende problemen rondom het levenseinde. Hun standpunt stoelt op het beginsel van 
“dignity of the human person”. In hun optiek is de waardigheid van de mens een 
werkelijkheid, die er is zolang een mens leeft. Die waardigheid kan door geen enkele 
toestand van het leven teniet worden gedaan. Daarom, menen zij, moeten mensen nooit tot 
een definitief oordeel over de zinloosheid van een leven komen en moeten zij niet, ook al is 
het leven eindig, overgaan tot levensbeëindiging op grond van iemands situatie en/of de 
wijze waarop iemand die situatie ervaart. Doet men dit wel, dan wordt getornd aan de 
onmisbare bodem van alle mensenrechten en vrijheden. 
 
Klijn en Nieboer stellen dat als men wel overgaat tot het legaliseren van levensbeëindigend 
handelen, een hellend vlak betreden wordt. Zij menen dat, wanneer in de gezondheidszorg 
en in het recht de grens naar euthanasie overschreden wordt,  men terecht komt in een 
“land zonder grenzen”. In dit verband bespreken zij de, volgens hen, poreuze grenzen van 
begrippen als ‘vrijheid’, ‘stervensproces’ en ‘uitzichtloze noodsituatie’. Als gevaren noemen 
zij onder andere dat een geleidelijk verschuivende maatschappelijke maatstaf omtrent de 
(on)aanvaardbaarheid van een bepaalde graad van levenskwaliteit een sociale druk op de 
betrokkenen uitoefent, ook al wordt hen in beginsel de vrijheid gelaten voor zichzelf van een 
dergelijke maatstaf af te wijken; dat de arts-patiëntrelatie door het aanvaarden van directe 
levensbeëindiging wezenlijk wordt veranderd; en dat de mogelijke invloed van familie en 
andere relaties op de patiënt mogelijk wordt onderschat.157 
 
Klijn en Nieboer constateren dat, wanneer er in Nederland een wetswijziging zou 
plaatsvinden waardoor levensbeëindiging op verzoek onder voorwaarden gelegaliseerd zou 
worden, het land internationaal een zeer aparte en geïsoleerde positie zou innemen. Zij zijn 
het dan ook niet eens met de wijzigingen, voorgesteld door de meerderheid van de 
Staatscommissie. 158 Alleen de bepaling waarin beschreven staat wat niet onder strafbare 

                                                                                                                                       
hebben samengewerkt en die samenwerking zo volledig is geweest dat de verdeling van de 
uitvoeringshandelingen tussen hen voor de gezamenlijke aansprakelijkheid van geen belang is geweest. 
De rollen, die de mededaders hebben gespeeld, zijn als het ware verwisselbaar (Staatscommissie 1985 
Deel 1: 107).  
156 Bij medeplichtigheid is er geen sprake van bewuste, strafrechtelijk gelijkwaardige samenwerking bij 
de voorbereiding en de uitvoering van het delict. Wordt er geen misdrijf gepleegd, dan is er geen 
sprake van strafbare medeplichtigheid (Staatscommissie 1985 Deel 1: 107-108).  
157 Staatscommissie 1985 Deel 1: 262-263. 
158 Zij kunnen zeer zeker niet instemmen met hetgeen voorgesteld wordt in artikel 292 bis - de 
mogelijkheid van levensbeëindiging bij comapatiënten. Hoewel zij begrip hebben voor de problematiek 
die deze groep patiënten oproept, kunnen zij zich toch niet met deze strafuitsluitingsgrond verenigen. 
Hun opvatting dat de vrijheid van de patiënt als principiële grens voor de rechtsbescherming van het 
leven niet houdbaar is, wordt door dit voorstel bevestigd (Staatscommissie 1985 Deel 1: 281-282). Lid 2 
en 3 van het voorgesteld artikel 293 vormen de kern van de zaak waarin zij en de meerderheid van de 
staatscommissie uiteengaan. Klijn en Nieboer menen dat artikel 293 alleen in die zin gewijzigd moet 
worden dat de maximumstraf verlaagd wordt tot 6 jaar (Staatscommissie 1985 Deel 1: 282-290).  
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levensbeëindiging valt (293 quater) wordt door Klijn en Nieboer in beginsel aanvaard. Zij 
achten een dergelijke verduidelijking gewenst vanwege bestaande misverstanden in het 
gebruik van termen en begrippen. 

REACTIES 

Vriend noch vijand van de legalisering van euthanasie had verwacht – gezien de 
samenstelling van de Staatscommissie waarin alleen Leenen bekend was als ijveraar voor 
wetsverandering en Klijn en Nieboer zich geprofileerd hadden als duidelijke tegenstanders - 
dat de Staatscommissie zou adviseren tot wetswijziging. Het meerderheidsadvies vormde 
dan ook een grote verrassing. Degenen die legalisering van euthanasie een warm hart 
toedragen, ervaren het rapport als een positieve bijdrage.159 Desalniettemin is er ook kritiek. 
Zo is Terborgh-Dupuis van mening dat de staatscommissie  een kans heeft laten liggen om 
bepaalde discussies te voeren. Zij noemt  de discussie over de rol van de overheid ten 
aanzien van “zoiets hoogst individueels als de keuze van het eigen levenseinde” en de 
verhouding tussen ‘het recht op leven’ en ‘de plicht tot leven’.160 Zij meent dat het rapport 
tekortschiet wat betreft het op niveau  brengen van de discussie over euthanasie en het op 
verantwoorde wijze doen plaatsvinden van de politieke besluitvorming.161  
 
Tegenstanders van euthanasie tonen zich geschokt over het meerderheidsrapport. Hoek 
heeft bijvoorbeeld ernstige bezwaren tegen het aanvaarden van het zelfbeschikkingsrecht 
op grond van een veronderstelde publieke opinie, zonder daarbij morele of juridische 
argumentatie aan te voeren.162 
 
Niet alleen tegenstanders van euthanasie verzetten zich tegen een wettelijke regeling, zoals 
voorgesteld door de Staatscommissie maar ook veel voorstanders hebben daar bezwaar 
tegen. Enschedé stelt bijvoorbeeld dat de commissie, in het voetspoor van de openbare 
euthanasiediscussie, ervan uitgaat dat artikel 293 ook het medisch handelen bestrijkt, 
zonder daarvoor een deugdelijk grond te geven. Enschedé is de mening toegedaan dat  het 
medisch doden op verzoek niet los te weken is van de andere medische 
‘thanasiehandelingen’.  
 

Men kan de thanasiehandelingen niet uitprepareren uit de totale relatie tussen 
arts en patiënt in zijn ziek-, zijn sterfbed. In de zaken van leven en dood 
waarmee beiden daar zijn geconfronteerd kan niet de wetgever met zijn door 
haar algemeenheid altijd gebrekkige formules tussenbeide treden, hetzij om 
medici te beschermen tegen juristen, hetzij om de maatschappij te beschermen 
tegen medici.163 

 
Ook Sutorius vindt de voorstellen tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht niet 
overtuigend. Niet zozeer de inhoud van de voorstellen zelf, als wel de keuze om de uitweg 
uit een toch zeer casuïstische problematiek, die nog volop in beweging is, uitputtend te 
codificeren. In zijn optiek is het Wetboek van Strafrecht niet de ideale plaats voor 

                                                      
159 Onder andere Roscam Abbing 1985: 2295; Bergkamp, Bergkamp, Bergkamp en Brouwer 1986: 49. 
160 Terborgh-Dupuis 1985: 2292-2293. 
161 Terborgh-Dupuis 1985: 2293. 
162 Hoek 1985. 
163 Enschedé 1986 Kanttekeningen: 41. Ook Van Es uit zich in dergelijke termen: “Met de ellende van 
de abortuswetgeving voor ogen zou men die weg beter kunnen vermijden. Waarom dan niet voor de 
medische weg gekozen?” Van Es gaat er van uit dat euthanasie onderdeel is van het stervensproces en 
dat alles wat de isolatie van euthanasie binnen dit begeleidingsproces bevordert, vermeden moet 
worden (Van Es 1985). 
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vastlegging van normen die zich in het bijzonder tot artsen richten. Zuinigheid in 
regelgeving lijkt hem een verdienstelijke eigenschap voor een strafwetgever. Hij is een 
voorstander van het plaatsen van  euthanasie in het kader van - bijzonder - medisch 
handelen. Hij meent dat in het rapport onvoldoende wordt belicht, dat ook aan die 
categorieën van medisch handelen of nalaten, die niet langer ‘euthanasie’ worden genoemd, 
stringente eisen van zorgvuldigheid moeten worden gesteld. Hij betwijfelt bovendien of het 
euthanasievraagstuk voldoende doorvorst is, om al tot fixatie van oplossingen over te 
gaan.164  
 
Sutorius pleit voor een andere vorm van regeling. Hij denkt dat er meer behoefte bestaat 
aan vastlegging van de medisch-professionele standaard in een medisch statuut. Het lijkt 
hem onjuist om het strafrecht telkens te hulp te roepen bij verschillende problemen van  
een beroepsgroep die zich ook in de toekomst in een structurele uitzonderingspositie zal 
bevinden.165  
 
Ook de strafjurist Blad bepleit voor euthanasie een aparte niet-strafwettelijke regeling. Hij 
meent, in navolging van de strafrechtgeleerde Hulsman, dat criminalisering in het algemeen 
het gevolg heeft dat mensen hun activiteiten verbergen. Ten aanzien van controle merkt 
Blad op dat de zwakke stee blijft dat de controleur - de officier van justitie - voor datgene 
dat hij dient te controleren, afhankelijk is van de verbale informatie die de gecontroleerde - 
de arts - geeft. Een realiteits-adequaat beeld van de euthanasiepraktijk en een werkelijke 
controle daarop zullen, volgens Blad, door deze regeling niet worden bevorderd.166 
 
De gezondheidsjurist Gevers twijfelt er op een andere grond aan of de weg via wetgeving 
de juiste is. Hij meent dat meer afgewogen moet worden of wetswijziging wel nodig is, of 
dat volstaan kan worden met terughoudendheid van het Openbaar Ministerie en rechter.167 

 
Grote kritiek ondervindt het voorstel tot het creëren van de mogelijkheid van straffeloze 
levensbeëindiging van comapatiënten.168 Gevers is van mening dat de commissie zich 
kwetsbaar maakt voor de kritiek van normerosie. Bovendien merkt hij op dat het voorstel 
tegen de verdragsrechtelijk verankerde verplichting is het leven van iedere burger te 
beschermen.169 Josephus Jitta meent dat niet een ander over het leven van een patiënt mag 
beslissen.170 Sutorius daarentegen noemt het voorstel moedig en stelt dat het zorgvuldige 
overweging verdient, omdat de problematiek, waarop het een antwoord probeert te geven, 
niet vanzelf zal verdwijnen.171 
 
Ook op andere onderdelen van het wetsvoorstel van de meerderheidsnota is kritiek. 
Sutorius prefereert de formulering van de Hoge Raad – ‘ontluistering’ en ‘risico dat patiënt 

                                                      
164 Sutorius 1985: 344-345. Hij meent dat men niet over moet gaan tot wetgeving met open normen 
die in de casuïstiek opgevangen moeten worden. 
165 Sutorius 1986 Abortus en euthanasie: 423. 
166 Blad 1986: 24 
167 Gevers 1985: 331. Een andere tegenstander van wetgeving op dit moment is Spreeuwenberg 
(Spreeuwenberg 1986 Metamedica : 102). 
168 Roscam Abbing  1985: 2295.; Bergkamp e.a. 1986: 48.; Josephus Jitta 1986: 44; Sporken 1986: 
39-40. De KNMG besluit korte tijd later een commissie in het leven te roepen om een standpunt voor te 
bereiden ten aanzien van levensbeëindiging bij patiënten, die niet in staat zijn een verzoek om 
euthanasie te uiten, dan wel niet in staat kunnen worden geacht om de consequenties van een dergelijk 
verzoek te overzien (KNMG - Commissie Aanvaardbaarheid Levensbeëindigend handelen 1997: 3). 
169 Gevers 1985: 330.  
170 Josphus Jitta 1986: 44 
171 Sutorius 1985: 344. 
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weldra niet meer waardig kan sterven’ - boven het begrip ‘uitzichtloze noodsituatie’.172 
Bergkamp c.s vinden het opvallend dat de Staatscommissie geen enkele eis formuleert ten 
aanzien van techniek en methode van uitvoering van euthanasie en stellen voor een 
bepaling daaromtrent op te nemen.173 Huns inziens mag bovendien de arts, die naar zijn 
diepste overtuiging euthanasie niet kan rechtvaardigen, alles nalaten wat buiten zijn 
plichten op grond van het medisch contract tussen hem de patiënt valt.174 Sommige auteurs 
vinden het onterecht dat de Staatscommissie de ‘balanszelfdoding’ niet onder uitzichtloze 
noodsituatie wil scharen.175 En weer anderen hebben problemen met de opvattingen 
omtrent minderjarigen.176 
 
Het opnemen in de wet van een paragraaf waarin omschreven wordt wat niet onder 
‘euthanasie’ verstaan moet worden, is ook omstreden.177 De commissie zelf noemt de 
bepaling noodzakelijk, omdat er zo veel onduidelijkheden zijn omtrent het begrip 
‘euthanasie’. Enschedé brengt daar tegenin, dat de wet de term ‘euthanasie’ niet bezigt en 
dat de commissie aan de wet een onderwijzende en opvoedende werking toekent die zij niet 
heeft en niet hebben kan. De noodzaak van de bepaling van het begrip ‘euthanasie’, wijt hij 
aan het door de Staatscommissie gekozen systeem, waarin de artikelen betreffende moord 
en doodslag ook het medisch handelen bestrijken.178 
 
Buijze en Van Lammeren - beide politieartsen - reageren op het procedurevoorstel van de 
Staatscommissie inzake euthanasiemelding en zij geven te kennen de rol van de 
lijkschouwer in stand te willen houden. Volgens hen dient in een geval van euthanasie de 
taak van de gemeentelijk lijkschouwer niet anders te zijn dan in  alle andere gevallen van 
niet-natuurlijk overlijden. Zij vinden het onbegrijpelijk dat de Staatscommissie voorbij is 
gegaan aan de kennis en ervaring van de gemeentelijk lijkschouwer met zijn goede en 
vooral korte communicatiekanalen naar zowel politie, justitie als geneeskundige inspectie.179 
 

6.7   POLITIEK DEN HAAG AAN ZET 

In oktober wordt tijdens de algemene beschouwingen minister-president Lubbers bevraagd 
op het regeringsstandpunt ten aanzien van de Staatscommissie Euthanasie. Hij laat weten 
dat het kabinet bezig is met de voorbereiding van een eventueel wetsvoorstel, maar dat hij 
geen uitspraak kan doen over de termijn waarop daarover duidelijkheid zal zijn.180 De VVD-
fractieleider Nijpels stelt in reactie hierop dat de Kamer voor een dilemma staat: doorgaan 
met de behandeling van het initiatiefwetvoorstel Wessel-Tuinstra of blijven wachten op het 

                                                      
172 Sutorius 1985: 337-338. 
173 Bergkamp e.a. 1986: 48. 
174 Bergkamp e.a. 1986: 48. Hij mag dan ook iedere vorm van medewerking, zoals het verstrekken 
van informatie over collegae die euthanasie uitvoeren, weigeren. De arts die euthanasie principieel 
afwijst, moet niet gedwongen worden direct of indirect eraan mee te werken.  
175 Sutorius 1985: 343; Roscam Abbing 1985: 2295. 
176 Zo noemt Hoek het aangrijpend te lezen dat, volgens de commissie, ook minderjarigen een 
beslissing tot beëindiging van het leven in een uitzichtloze noodsituatie moeten kunnen nemen en dat 
hun ouders en andere gezagsdragers daarin geen beslissende stem hebben (Hoek 1985: 14-16). 
177 Roscam Abbing, Gevers en Josephus Jitta laten zich hierover in negatieve termen uit (Roscam 
Abbing 1985: 2296; Gevers 1985: 329; Josphus Jitta 1986: 46). 
178 Enschedé 1986: 39. 
179 Buijze en Van Lammeren 1985: 1194-1197. 
180 Handelingen Tweede Kamer 1985-1986: 526. Een van de redenen die hij noemt voor die 
onduidelijkheid is dat bij een eventueel voorstel eerst advies aan de Raad van State moet worden 
gevraagd. 
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kabinet. Hij stelt voor, omdat er geen duidelijkheid ontstaat over de termijn waarop de 
plannen van het kabinet voldoende ontwikkeld zijn, dat zowel de Kamer als het kabinet 
doorgaan met hun werkzaamheden in deze.181 
 
In december 1985 worden de voorbereidende werkzaamheden ten aanzien van het 
wetsvoorstel Wessel-Tuinstra afgesloten.182 Uit de verslagen blijkt dat vier fracties - PvdA, 
VVD, D66183 en PPR - positief staan tegenover het voorstel en zich kunnen vinden in de 
uitgangspunten ervan. Sommige fracties - PvdA, CDA, en VVD - hebben er moeite mee dat 
alleen het levensbeëindigend handelen op verzoek wordt geregeld, een problematiek die in 
feite al geregeld is door de jurisprudentie. Alhoewel PvdA en VVD positief zijn over het 
meerderheidstandpunt van de Staatscommissie Euthanasie wijzen zij – de VVD wat eerder 
dan de PvdA – de voorstellen omtrent een regeling betreffende de levensbeëindiging van 
comapatiënten af.  
 
Het CDA en de kleine christelijke partijen formuleren tegenargumenten. Het CDA uit  zijn 
bezorgdheid over de negatieve tendensen van de individualisering en over de aantasting 
van waarden, zoals de eerbied, aan het leven verschuldigd. Voor het CDA kan vrijwilligheid 
niet gelden als voldoende grond voor het beperken van grondrechten. In dit verband rijst bij 
hen de vraag of ooit voldoende kan worden vastgesteld of de wilsvorming van de 
betrokkene vrij, zonder dwang is geweest. Het CDA vreest daarnaast voor 
normverschuiving. Het wijst erop dat euthanasie verricht door een arts, weliswaar 
handelingen van een medicus betreft, maar dat dit handelen zeer beslist niet hetzelfde is als 
medisch handelen. Het CDA vraagt zich af of de overheidsplicht tot effectieve bescherming 
van het recht op leven nog wel nagekomen kan worden, als men de hier aangegeven weg 
inslaat. Het vraagt zich bovendien af of het zelfbeschikkingsrecht over het eigen levenseinde 
geen contradictio in terminis is. Het CDA constateert dat Wessel-Tuinstra een geclausuleerd 
concept van zelfbeschikking hanteert en vat dat op als een teken “dat het argument van 
zelfbeschikking inboet aan overtuigingskracht”.  
 
Ook de kleine christelijke partijen, die vrezen voor de beschadiging van de bescherming van 
het leven, hebben bezwaren tegen het zelfbeschikkingsrecht en de onzorgvuldige - want 
pragmatische en beginselloze - benadering in het initiatiefvoorstel. De partijen kunnen zich 
vrij goed vinden in de benadering van de problematiek van het levensbeëindigend handelen, 
zoals die wordt aangetroffen in de minderheidsnota van de Staatscommissie Euthanasie. De 
kleine christelijke partijen wijzen bovendien op het risico van een internationaal isolement 
wanneer euthanasie gelegaliseerd zou worden. 
 
Uit het vervolg van de voorbehandeling van het wetsvoorstel Wessel-Tuinstra wordt 
duidelijk dat partijen als de PvdA, D66 en PPR  beginnen aan te dringen op voortvarendheid. 
De VVD ziet graag een aantal wijzigingen in het initiatiefwetsvoorstel aangebracht, met 
name wat betreft de zorgvuldigheidseisen. Op dit punt is het voorstel van de 
Staatscommissie Euthanasie consistenter en doordachter, meent de VVD.184 Wessel-Tuinstra 

                                                      
181 Handelingen Tweede Kamer 1985-1986: 572-573. 
182 Voorlopig Verslag 20 maart 1985 (Handelingen Tweede Kamer 1984-1985, Bijlagen, 18 331, nr. 6; 
Memorie van Antwoord (Handelingen Tweede Kamer 1984-1985, Bijlagen, 18 331, nr. 7); Eindverslag 
(Handelingen Tweede Kamer 1984-1985, Bijlagen, 18 331, nr. 8). 
183 De partij heeft dit jaar de apostrof uit haar naam verwijderd. 
184 Dit is slechts een summiere weergave van de verslagen. Ook over andere punten is uitgebreid 
gesproken zoals over de ruimte die het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens 
en de fundamentele vrijheden (EVRM) al dan niet biedt; over zorgvuldigheidseisen zoals het ingetreden 
zijn van de stervensfase en over de zinvolheid van het onderscheid tussen diverse vormen van 
‘euthanasie’. 
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zal op deze hint ingaan door middel van het overnemen van de term ‘uitzichtloze 
noodtoestand’ als beschrijving van het lijden. Het opnemen van een bepaling waarin 
omschreven staat wat niet onder ‘euthanasie’ moet worden verstaan, wijst ze van de hand. 
De procedure die de staatscommissie voorstelt ten aanzien van de Wet op de Lijkbezorging, 
vindt zij te ingewikkeld. In plaats daarvan introduceert zij middels de nota van wijziging een 
formulier dat, in geval van euthanasie, door de geneeskundige aan de gemeentelijk 
lijkschouwer dient te worden gezonden. De lijkschouwer geleidt dit formulier op zijn beurt 
naar de officier van justitie.185  
 
Op 19 december beraden de vaste kamercommissies voor Justitie en voor Volksgezondheid 
zich op de wijze waarop voortgegaan dient te worden met het wetsontwerp van Wessel-
Tuinstra. Borgman van het CDA wil het wetsontwerp opnieuw aan de Raad van State 
voorleggen. Hij acht een dergelijk advies zinvol omdat Wessel-Tuinstra haar wetsontwerp 
gewijzigd heeft en omdat sedert het voorafgaande advies van de Raad van State, het 
rapport van de Staatscommissie Euthanasie verschenen is. De kamercommissie voor Justitie 
ondersteunt het voorstel van Borgman, de kamercommissie voor Volksgezondheid wijst het 
echter af. Het ordevoorstel wordt vervolgens voorgelegd aan de Tweede Kamer. VVD, PvdA 
en D66 vinden een nieuw advies van de Raad van State overbodig. Het ordevoorstel wordt 
verworpen186 met als consequentie dat de commissies voort zullen gaan met hun 
voorbereidende werkzaamheden. 
 

TER AFSLUITING 

De jaren 1984 en 1985 zijn de cruciale jaren in het proces van rechtsverandering met 
betrekking tot euthanasie in Nederland en wel op vier punten: het wetsvoorstel Wessel-
Tuinstra; de standpuntbepaling van de KNMG; de uitspraak van de Hoge Raad en het 
rapport van de Staatscommissie Euthanasie. 
 
Wessel-Tuinstra heeft met haar voorstel tot legalisering van euthanasie het thema definitief 
op de politieke agenda geplaatst. Het voorstel zal daar - ondanks dat het schijnbaar van het 
begin af aan op een parlementaire meerderheid kan rekenen - bijna twintig jaar op blijven 
staan. Het voorstel van Wessel-Tuinstra weerspiegelt de geclausuleerde opvatting van 
zelfbeschikking die door vele voorstanders van euthanasie in Nederland gehanteerd wordt. 
Rechtspolitiek gesproken beroept Wessel-Tuinstra zich op het beginsel dat de overheid 
ruimte moet bieden voor zelfbepaling binnen bepaalde grenzen. De structuur die Wessel-
Tuinstra heeft gekozen, kent als zwakke plek dat wanneer aan één van de 
zorgvuldigheidseisen niet is voldaan, de strafwaardigheid niet is opgeheven. Dit knelt met 
name bij procedurele vereisten als verslaglegging en consultatie. 
 
De KNMG heeft met haar uitspraak dat de medische professie als collectiviteit de plicht heeft 
een maatschappelijk aanvaardbare regeling van het euthanasievraagtsuk mogelijk te maken 
de weg vrijgemaakt voor rechtsverandering. De medische stand die alom veel waardering 
ondervindt en waarin de meeste Nederlanders veel vertrouwen stellen is hiermee een actor 
van formaat geworden in het proces van rechtsverandering. Opvallend is dat de KNMG 
feitelijk niets nieuws ingebracht heeft in het proces. Ze heeft slechts de vereisten die elders 
geformuleerd waren, overgenomen. De betekenis daarvan kan echter nauwelijks overschat 
worden. De rol die de KNMG in het proces van rechtsverandering met betrekking tot 
                                                      
185 Handelingen Tweede Kamer 1985-1986, Bijlagen, 18 331, nr. 9; 10 en 11.   
186 CDA, SGP, RPF en GPV en Wagenaar stemmen voor (Handelingen Tweede Kamer 1985-1986: 
2515).  
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euthanasie inneemt is een wezenlijk andere dan in dat met betrekking tot abortus. Toen 
had men het gevoel wat achter de feiten aan te lopen, nu is men veel vroeger op de 
rijdende trein gesprongen. En, zo blijkt uit het volgende hoofdstuk, gaat men voortaan 
proberen mede richting te geven aan de loop van het proces.  
 
Bij de KNMG komt vanzelfsprekend ook het thema van het controle-regime aan de orde. Het 
al eerder geopperde idee dat er deskundigheid voor collegiaal consult ontwikkeld moet 
worden, komt opnieuw naar voren in de vorm van het voorstel van het creeëren van 
onafhankelijke toetsingscommissies. En ook het oude idee om op de verklaring van 
overlijden de mogelijkheid ‘toepassing van euthanasie’ te vermelden wordt door de KNMG 
naar voren gebracht. 
 
De Hoge Raad heeft in het Schoonheim-arrest een juridische uitweg uit het probleem 
gewezen. Alhoewel veel strafjuristen niet vinden dat het arrest de schoonheidsprijs verdient, 
valt met de strafuitsluitingsgrond van noodtoestand in de praktijk goed te werken. De leden 
van de Hoge Raad hebben waarschijnlijk het standpunt van de KNMG afgewacht. En de 
inhoud van dat standpunt heeft het hen gemakkelijker gemaakt om zo veel vertrouwen te 
baseren op medische ethiek en medische kennis. 
 
De Staatscommissie Euthanasie ten slotte heeft misschien wel voor de grootste verrassing 
gezorgd. Het belang van dit rapport kan ook al niet overschat worden. Op de eerste plaats 
maken de hoorzittingen duidelijk dat er consensus bestaat omtrent welke levensbekortende 
handelingen controversieel zijn en welke niet. Op de tweede plaats schept de 
Staatscommissie door te kiezen voor een heldere definitie duidelijkheid waar het wat betreft 
het proces van rechtsverandering om draait: een verandering van artikel 293 van het 
Wetboek van Strafrecht. Op de derde plaats stelt nu een gezaghebbend orgaan in 
meerderheid dat wetsverandering noodzakelijk is. 
 
De Staatscommissie heeft het in haar werkzaamheden duidelijk moeilijk gehad. De leden 
Klijn en Nieboer zijn uiteindelijk met een apart standpunt naar voren gekomen. Daarmee is 
de tegenstelling die ook elders in Nederland aanwijsbaar is, in het rapport zichtbaar. Tevens 
weerspiegelt het feit dat het een minderheidsrapport is de verdeling in het land. Opvallend 
is dat Klijn en Nieboer er, ondanks hun achtergrond, alles aan doen om hun standpunt niet 
te baseren op geloof, bijbel of kerkelijke autoriteit maar juist op uitgangspunten die in 
principe door gelovigen en niet-gelovigen gedeeld kunnen worden.  
 
Een van de mogelijke juridische uitwegen lijkt afgesloten te zijn: het beroep op het 
ontbreken van de materiële wederrechtelijk. Maar minstens drie wegen voor de legalisering 
van euthanasie liggen open: legalisering middels wetswijziging zoals Wessel-Tuinstra en de 
meerderheid van de Staatscommissie Euthanasie voorstaan, de erkenning van het beroep 
op overmacht in de vorm van noodtoestand zoals na het arrest van de Hoge Raad gebeurd  
is in de zaak Admiraal en de medische exceptie die met name door Enschedé verdedigd 
wordt en door Leenen bestreden.  
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