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7  Een voorlopige afronding (1986-1989) 

 
Met het wetsvoorstel van Wessel-Tuinstra, het arrest van de Hoge Raad in de zaak 
Schoonheim en het rapport van de Staatscommissie Euthanasie is er flinke politieke 
druk ontstaan om euthanasie wettelijk te legaliseren. Die druk is tweeërlei. Op de 
eerste plaats wordt vol spanning gewacht op het antwoord van het eerste kabinet 
Lubbers (CDA-VVD) op het rapport van de Staatscommissie.  Op de tweede plaats 
wordt steeds meer aangedrongen op het duidelijk maken van vervolgingsrichtlijnen 
inzake euthanasie en hulp bij zelfdoding. Na de verkiezingen van 1986 besluit de 
regering met een nieuw wetsvoorstel te komen. Daardoor wordt het duidelijk dat 
het vraagstuk ‘euthanasie’ politiek gesproken nog een lange weg heeft te gaan. 
Arresten van de Hoge Raad in 1987 daarentegen ronden een paar losse eindjes ten 
aanzien van de zorgvuldigheidseisen af. 
 
In het onderstaande wordt in de eerste paragraaf aandacht besteed aan de reactie 
van het kabinet op het rapport van de Staatscommissie en de daaropvolgende 
politieke ontwikkelingen in 1986. In de tweede paragraaf staan nogmaals de 
medische exceptie, de overlijdensverklaring en het idee van zelfbeschikking bij 
euthanasie centraal. In de derde paragraaf wordt de ontwikkeling in de 
rechtszaken opnieuw onder de loep genomen. Het betreft hier de afronding van de 
zaak Schoonheim, het tweede arrest van de Hoge Raad (in de zaak Pols), de 
dubbele berechting van de huisarts W. en ‘De Terp’-zaak. In de vierde paragraaf 
wordt ingegaan op de positie van verpleegkundigen en met name op twee zaken 
waar verpleegkundigen terechtstaan. In de vijfde paragraaf wordt aandacht 
besteed aan nieuwe informatie over de praktijk van euthanasie. Daarna wordt de 
draad van de politieke gebeurtenissen weer opgenomen. Het nieuwe 
regeringsvoorstel en de adviezen en reacties die daarop gegeven worden, zijn het 
onderwerp van de zesde paragraaf. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de 
beschrijving van de afronding van drie rechtszaken door de Hoge Raad. 

 

7.1   DE REACTIE VAN HET KABINET, EN HET VERVOLG VAN HET POLITIEKE 
DEBAT 

Op 20 januari 1986 sturen de ministers van Justitie en van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur een brief aan de Tweede Kamer waarin zij reageren op het rapport van de 
Staatscommissie Euthanasie. Uit die brief blijkt dat het kabinet van oordeel is dat er 
zwaarwegende argumenten zijn - ze noemen de vraag om rechtszekerheid en de 
maatschappelijke onrust - om tot nadere wetgeving te komen, maar dat er ook argumenten 
zijn die tot voorzichtigheid manen. In hun optiek is de rechtspraak en de maatschappelijke 
discussie nog niet voldoende uitgekristalliseerd. 
 

Alles afwegend meent het kabinet dat de nadelen, verbonden aan wetgeving nu, 
zwaarder lijken te zijn dan de voordelen. Het kabinet staat er echter voor open 
deze afweging uiteindelijk te zamen met de volksvertegenwoordiging te doen. 
Indien het alles afwegend, toch gewenst zou worden geacht tot wetgeving te 
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en hoeveel daarvan ingewilligd wordt. Bovendien laat het onderzoek zien of en in welke 
mate dokters zich houden aan de zorgvuldigheidseisen die gesteld worden aan hun 
levensbeëindigend handelen.95 
 
Het onderzoek bestaat uit drie deelonderzoeken: een representatieve steekproef van artsen 
werd benaderd met de vraag mee te werken aan een retrospectief onderzoek door middel 
van interviews (het ‘interview onderzoek’).96 Deze artsen zijn ook gevraagd om gedurende 
een half jaar een klein aantal gegevens vast te leggen van alle sterfgevallen waarbij zij als 
behandelend arts zijn betrokken (het ‘prospectieve onderzoek’). Het derde deelonderzoek 
betreft een steekproef uit het totaal van alle sterfgevallen tussen juli en november 1990 in 
Nederland (het ‘sterfgevallen onderzoek’, dit werd uitgevoerd door het CBS).97 Aan de 
behandelend arts werd gevraagd om een beperkt aantal gegevens over dat sterfgeval te 
verstrekken. Daarnaast is aan deskundigen om aanvullende informatie gevraagd. 
 
Wat betreft de omvang van het veld het volgende. In het jaar dat het onderzoek is 
uitgevoerd – 1990 - zijn er in Nederland ongeveer 129.000 mensen gestorven. Aan 
ongeveer 38% van alle sterfgevallen (ongeveer 49.000) ging een beslissing van een  arts 
vooraf over handelwijzen die tot doel hebben het levenseinde van de patiënt te bespoedigen 
of waarbij de arts rekening houdt met de waarschijnlijkheid dat daardoor het levenseinde 
wordt bespoedigd (in de terminologie van de onderzoekers een ‘MBL ’ 98). De onderzoekers 
trekken dan ook de conclusie dat MBL’s vaak worden genomen en tot de normale 
beroepsuitoefening van artsen behoren.99 Soms betrof de beslissing de behandeling te 
staken of niet in te zetten (22.500 keer ofwel 17,5% van alle sterfgevallen); soms handelde 
het om pijnbestrijding in doseringen waardoor mogelijk het leven is bekort (eveneens in 
ongeveer 17,5% van alle sterfgevallen); soms betrof het een levensbeëindiging op verzoek 
(in 1,8% betrof dit euthanasie en in 0,3% hulp bij zelfdoding, samen ongeveer 2.700 
sterfgevallen); en soms een levensbeëindiging zonder verzoek (0,8% of wel 1000 gevallen 
per jaar). De onderzoekers merken verder op dat in ongeveer 2% van alle sterfgevallen het 
niet goed uit te maken is of het gaat om levensbeëindigend handelen dan wel om een 
intensivering van pijn– en symptoombestrijding waarbij levensbeëindiging (mede) het doel 
was.100  
 
Het meest verontrustende gegeven uit het onderzoek is dat ongeveer 1000 keer per jaar 
artsen middelen toedienen met het uitdrukkelijke doel de dood te bespoedigen terwijl de 
patiënt daartoe geen uitdrukkelijk verzoek heeft gedaan. In ruim de helft van die gevallen 
heeft er wel overleg met de patiënt plaatsgevonden of heeft deze ooit een wens tot 
bespoediging van het levenseinde kenbaar gemaakt. In een klein aantal gevallen gaat het 
om patiënten met wie enigerlei overleg wel mogelijk zou zijn geweest. Het gaat vrijwel altijd 
om ernstig zieke en stervende patiënten, die kennelijk ernstig lijden en niet meer in staat 
zijn hun wil kenbaar te maken.101 

                                                      
95 De hierna volgend gegevens komen uit Van der Maas, Van Delden en Pijnenborg 1991: 139-160. 
96 Het beoogde aantal interviews bedroeg 410. Om dit aantal te bereiken moesten in totaal 599 
adressen worden getrokken.  Van de 447 artsen die voldeden aan de selectiecriteria weigerden er 41, 
hetgeen neerkomt op een gemiddeld weigeringspercentage van 9%. Aangenomen wordt dat de 
resultaten geldig zijn voor de Nederlandse huisartsen, verpleeghuisartsen en de in het onderzoek 
betrokken specialismen. 
97 Een gestratificeerde steekproeftrekking van  8500 sterfgevallen. Van alle uitgezonden vragenlijsten 
werd 76% terugontvangen en de uiteindelijke bruikbare respons was 73%. 
98 MBL staat voor Medische Beslissingen rond het Levenseinde (Van der Maas e.a. 1991: 13). 
99 Van der Maas e.a. 1991: 13. 
100 Van der Maas e.a. 1991: 154-157. 
101 Van der Maas e.a. 1991: 144-147. 
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komen, dan meent het kabinet dat zulks zou moeten gebeuren aan de hand van 
bijgaande “Proeve van een voorstel van wet met toelichting”.1 

 
In de ‘Proeve’ stelt het kabinet voor artikel 293 en 294 te wijzigen op een manier die grote 
overeenkomst vertoont met het voorstel van de Staatscommissie Euthanasie2, zij het dat het 
kabinet niet spreekt van een ‘rechtvaardigingsgrond’ maar van een ‘schulduitsluitingsgrond’3 
en dat de zorgvuldigheidseisen worden aangescherpt. Zo meent het kabinet dat er sprake 
moet zijn van een “concrete doodsverwachting” en dat de patiënt in een zodanige situatie 
dient te verkeren dat een geneeskundige behandeling geen enkel redelijk doel meer dient. 
Verder stelt het kabinet als eis dat de arts schriftelijk verslaglegt en dat hij de familie een 
belangrijke rol bij de beslissing gunt. In de optiek van de regering moeten de wettelijke 
vertegenwoordigers instemmen indien er sprake is van minderjarigen.4 Het kabinet voegt 
een artikel  toe waarin gesteld wordt dat niemand verplicht kan worden tot medewerking 
aan euthanasie (artikel 293 bis). Op een aantal punten volgt het kabinet de Staatscommissie 
Euthanasie niet: het voorgestelde artikel 292 bis (waarin levensbeëindiging van patiënten in 
coma wordt aanvaard) wordt niet overgenomen en evenmin de bepaling dat de arts 
vantevoren een door de minister van Welzijn Volksgezondheid en Cultuur aangestelde arts 
moet hebben geraadpleegd, wil hij in aanmerking komen voor strafuitsluiting.5  
 
Begin februari wordt de zaak van de euthanasie - ondanks bezweringen van alle politieke 
gezindten dat niet te doen -  inzet van de verkiezingsstrijd. Minister-president Lubbers roept 
dan - als lijstaanvoerder van het CDA - de VVD op geen steun te verlenen aan het 
euthanasievoorstel van D66. De VVD slaat volgens Lubbers met deze steun een heilloze weg 
in. Hij meent dat het land bij de aanvaarding van het voorstel “een historische vergissing 
begaat”.6 Ook de VVD-er Wiegel uit als zijn mening dat de partij voorlopig dient af te zien 
van steun voor euthanasiewetgeving.7 
 
                                                      
1 Handelingen Tweede Kamer 1985-1986, Bijlagen, 19 359, nr. 2: 2. 
2 Inclusief een bepaling waarin omschreven wordt wat niet onder ‘euthanasie’ verstaan moet worden 
(de zogenaamde ‘negatieve begripsomschrijving’). 
3 Grofweg gezegd sluiten rechtvaardigingsgronden de strafbaarheid van het feit uit en de 
schulduitsluitingsgronden die van de dader (Remmelink 1995: 265).    
4 In artikel 293 ter wordt het niet voldoen aan de eis van schriftelijke verslaglegging en overleg met 
de familie apart strafbaar gesteld met een geldboete van de derde categorie. De Staatscommissie heeft 
wel gedelibereerd over de positie van minderjarigen, maar uiteindelijk daarover geen bepaling 
opgenomen. De regering meent echter, in navolging van de Raad van State - die op dat manco in het 
wetsvoorstel Wessel-Tuinstra wees - dat een dergelijke bepaling niet mag ontbreken. Uit de reacties in 
de media blijkt dat sommigen menen dat het ondoordacht en prematuur is om nu al deze kwestie te 
willen regelen (Wolters 1986: 564-565; Rasker 1986: 1324). Anderen daarentegen bepleiten het 
creëren van de mogelijkheid daartoe (Houben 1986: 1249), of minstens het grondig beschrijven en 
bediscussiëren van dit onderwerp in overeenstemming met al bestaande bepalingen omtrent 
zeggenschap voor jeugdigen (Doek 1986). 
5   Handelingen Tweede Kamer 1985-1986, Bijlagen, 19359, nr. 2: 4. 
6   Lubbers wil de VVD echter niet van zich vervreemden. Hij vraagt daarom aan het CDA om ten 
aanzien van het vraagstuk van de euthanasie verder te mogen gaan dan het CDA eigenlijk – gezien zijn 
verkiezingsprogramma - wil. In het verkiezingsprogramma van het CDA staat dat de partij van mening 
is dat het bewust toedienen van een middel om de dood te laten intreden strafbaar moet blijven en dat 
de controle op het waarheidsgetrouw invullen van overlijdensverklaringen moet worden geïntensiveerd.  
De VVD stelt in haar programma dat de wetgever zich dient uit te spreken over de verantwoorde 
omstandigheden waaronder op basis van zorgvuldig geformuleerde uitgangspunten hulp bij 
levensbeëindiging is toegelaten. In de overige verkiezingsprogramma’s staan ook geen verrassingen 
wat betreft euthanasie: GPV, RPF en SGP wijzen euthanasie en de legalisering ervan af en CPN, D66, 
EVP, PPR, PSP en PvdA pleiten voor wetswijziging. 
7   NRC-Handelsblad 3 februari 1986. 
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Op 6 februari licht Wessel-Tuinstra de wijzigingen toe die ze in haar voorstel heeft 
aangebracht naar aanleiding van het rapport van de Staatscommissie Euthanasie. De 
belangrijkste daarvan is dat zij nu een duidelijke scheiding maakt tussen inhoudelijke 
zorgvuldigheidseisen – de eisen die te maken hebben met het verzoek, het lijden en het 
levensbeëindigend handelen an sich - en de procedurele eisen, die vooral betrekking hebben 
op de verantwoording die de arts moet afleggen teneinde zijn handelen controleerbaar te 
maken. Ze laat weten dat ze er niet voor voelt om conform het voorstel van de 
Staatscommissie, een artikel op te nemen waarin omschreven staat wat niet onder 
‘euthanasie’ verstaan wordt.8 
 
Op het wetsvoorstel van Wessel-Tuinstra worden twaalf amendementen ingediend, waarvan 
acht van de hand van het VVD-Tweede-Kamerlid Dees. Het lijkt erop dat Dees hiermee  een 
brug probeert te slaan tussen het  initiatiefvoorstel en de ‘Proeve’.9 Vervolgens vindt op 17 
februari, in aanwezigheid van de ministers Korthals Altes van Justitie en Brinkman van  
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur een vergadering plaats van de vaste commissies voor 
Justitie en Volksgezondheid. In deze bijeenkomst zijn het initiatiefvoorstel en de brief van 
het kabinet van 20 januari onderwerp van debat.10  
 
De PvdA blijkt zich - bij monde van Haas-Berger - te kunnen vinden in het voorstel van 
Wessel-Tuinstra. Andere uitgesproken voorstanders van het wetsvoorstel Wessel-Tuinstra 
zijn D66 en de kleine linkse partijen. D66 - de woordvoerder is Groenman - pleit voor 
wetgeving op korte termijn. Aan de ‘Proeve’ kleven volgens haar veel bezwaren, waaronder 
een gebrek aan consistentie en het openen van de mogelijkheid van ‘onvrijwillige 
euthanasie’.  Brouwer van de CPN benadrukt dat wetgeving ten aanzien van euthanasie 
geen onderwerp van verkiezingsstrijd mag worden. Zij verwijt minister-president Lubbers 
dat hij euthanasie op het CDA-congres tot het hoofdthema van zijn speech heeft gemaakt, 
maar vindt het eveneens onjuist dat sommige partijen druk uitoefenen om het onderwerp 
vóór de verkiezingen af te handelen. Namens de PPR stelt Beckers-de Bruijn dat de wet 
gewijzigd moet worden en wel via een rechtvaardigingsgrond. Ook de PSP verkiest - bij 
monde van Van Es - het wetsvoorstel Wessel-Tuinstra boven de ‘Proeve’.  
 
Drie partijen nemen een tussenpositie in. De woordvoerder van de EVP - Veen-Ubbels - 
weet nog niet of zij het voorstel Wessel-Tuinstra zal steunen maar is er wel van overtuigd 
dat voor bepaalde zeer schrijnende gevallen regelgeving moet komen. De partijloze 
Scholten meent dat onder zeer strikte omstandigheden de overheid de beslissing van de 
betrokkene dient te respecteren. Hij spreekt zich niet uit voor een van de wetsvoorstellen. 
Dees laat weten dat de VVD kiest voor wetgeving en wel in grote lijnen voor het 
initiatiefwetsvoorstel. Hij wijst een aantal van de beperkende voorwaarden van de ‘Proeve’ 
af. Hij noemt daarbij de terminale fase (in de vorm van de ‘concrete doodsverwachting’) en 
vermeldt dat hij liever een rechtvaardigingsgrond ziet dan een schulduitsluitingsgrond. Zoals 
gezegd probeert hij middels amendementen een brug te slaan tussen beide voorstellen. 
 

                                                      
8   Handelingen Tweede Kamer 1985-1986, Aanhangsel, 18 331, nr. 12 en 13.  
9   In deze amendementen stelt hij in dezelfde termen als de ‘Proeve’ euthanasie en hulp bij zelfdoding 
op een lijn. Andere voorbeelden van het aansluiten bij de ‘Proeve’ is de eis dat de consulterend arts niet 
in enig samenwerkings- of familieverband tot de behandelend arts staat, een bepaling ten aanzien van 
minderjarigen, een bepaling ten aanzien van het bewaren van het ‘journaal’, en een artikel waarin 
beschreven wordt wat niet onder ‘euthanasie’ verstaan moet worden. Andere kwesties die in dit 
verband van belang zijn betreffen onder andere duidelijkheid over de arts als uitvoerder van 
euthanasie, de voorlichting aan de patiënt, en de status van de euthanasieverklaring (Handelingen 
Tweede Kamer 1985-1986, Bijlagen, 18 331, nr 21 tot en met 28). 
10   Handelingen Tweede Kamer 1985-1986, UCV,  50, 17 februari 1986. 
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Het CDA en de kleine christelijke partijen spreken zich uit tegen het initiatiefvoorstel. Het 
CDA - woordvoerder is Borgman - wil liever eerst een principiële discussie voeren over het al 
dan niet bestaan van de noodzaak van wetswijziging. De partij steunt de regering in de 
veronderstelling dat de nadelen op dit moment groter zijn dan de voordelen.11 Mocht de 
Kamer toch tot wetswijziging willen besluiten, dan wil het CDA het debat aangaan op basis 
van de ‘Proeve’. Op een vraag daarover maakt Borgman duidelijk dat hij niet zonder meer 
het standpunt van de ‘Proeve’ deelt. De kleine christelijke partijen spreken zich uit voor het 
handhaven van bestaande wetsregels en voor toezicht op naleving daarvan door het 
Openbaar Ministerie en in de rechtspraak. Zij hebben vooral waardering voor het 
minderheidsrapport van de Staatscommissie Euthanasie. 
 
Er is dus feitelijk geen regeringspartij die zich vierkant acht de ‘Proeve’ opstelt. Voor het 
CDA gaat het voorstel te ver, voor de VVD niet ver genoeg. 

MAATSCHAPPELIJKE REACTIES 

Het debat over legalisering wordt in 1986 ingeluid door de hoogleraar criminologie Dessaur. 
Voor het eerst en voor het laatst wordt het debat in de media op een sterk polariserende 
toon gevoerd. Dessaur schrijft in december 1985 een artikel waarin zij stelt dat de 
mentaliteit die schuil gaat achter de voorstellen om euthanasie te legaliseren vergelijkbaar is 
met de geest van het nationaal-socialisme.12 Naar aanleiding van de vele reacties die zij op 
haar artikel en de daaruit volgende optredens op de televisie ontvangt, verschijnt er een 
boekje van haar en de criminoloog Rutenfrans.13 Dessaur en Rutenfrans betwijfelen of er 
nog wel sprake is van ondraaglijk en zinloos lijden, of mensen die ernstig ziek zijn wel in 
staat zijn tot een vrijwillig en weloverwogen verzoek om levensbeëindiging. In hun optiek 
moet niet de wet aangepast worden aan de praktijk, maar moet er strenger opgetreden 
worden tegen levensbeëindigend handelen. 
 
Zoals gezegd roepen de publicaties en optredens van Dessaur veel reacties op. In deze 
reacties wordt expliciet gereageerd op woordgebruik in de discussie. Velen hebben bezwaar 
tegen het gebruik van de uitdrukking ‘euthanasiast’ door Dessaur en Rutenfrans.14 Ook het 
gebruik van het woord ‘pro-life artsen’ - onder ander gebezigd door staatssecretaris Van der 
Reijden van Volksgezondheid - ontmoet kritiek. Derksen, voorzitter van de KNMG, meent dat 
de introductie van deze terminologie op zijn minst suggereert dat er ook ‘niet-pro-life artsen’ 
zouden bestaan, artsen die voorstanders zijn van medische ingrepen gericht op beëindiging 
van menselijk leven. Verder meent hij dat de term schadelijke angsten oproept.15 Anderen – 
zoals het NAV - daarentegen verdedigen de term en menen dat de KNMG de belangen van 
artsen die zich tegen euthanasie verzetten onvoldoende verdedigen.16  
 

                                                      
11 Borgman toont zich bezorgd over de mogelijke Nederlandse Einzelgang in Europa (Handelingen 
Tweede Kamer, UCV , 50, 17 februari: 17). Hij verwijst daarbij naar het verslag van het zevende 
wereldcongres voor medisch recht te Gent. Bij dat congres sprak de gezondheidsjurist Van Wijmen over 
de ontwikkelingen ten aanzien van euthanasie in Nederland. De discussie daarover liep hoog op. Een 
van de aanwezigen vroeg om, door middel van opstaan en zitten blijven, een indicatie te geven van de 
meningen omtrent het Nederlandse standpunt. Alleen een handjevol Nederlanders en twee anderen 
stonden op (Kleemans 1986: 40). 
12 Dessaur 1985. 
13 Dessaur en Rutenfrans 1986. 
14 Dit is onder andere te vinden bij Van Es die van mening is dat het gesprek over euthanasie dient te 
geschieden zonder elkaar te verketteren (Van Es 1986 Euthanasie als realiteit). 
15  Derksen 1986. 
16 Gunning 1986: 845. 
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In de reacties op het regeringsvoorstel blijkt opnieuw dat niet alleen bij tegenstanders van 
euthanasie maar ook bij voorstanders, de meningen over legalisering verdeeld zijn. De 
KNMG dringt aan op legalisering maar toont zich teleurgesteld in het voorstel; de arts 
Spreeuwenberg en de juristen Van Veen en Schalken vinden het, op verschillende gronden, 
nog te vroeg voor wetswijziging. De strafrechtgeleerde Jörg meent daarentegen dat een 
ander type wetswijziging gewenst is. 
 
Om met Jörg te beginnen: hij bepleit het omdraaien van de bewijstlast dat er een 
onrechtmatigheid heeft plaatsgevonden. Laat het Openbaar Ministerie aantonen dat niet van 
een noodtoestand kan worden gesproken of dat de medische standaard is verlaten. Voor- 
en tegenstanders van liberalisering van euthanasie kunnen zijns inziens tevreden worden 
gesteld door enerzijds het wettelijk verbod op euthanasie volledig te handhaven maar door 
aan de delictsomschrijving het woord ‘wederrechtelijk’ toe te voegen. Niemand zal tegen de 
bepaling kunnen opwerpen dat het leven niet meer wordt beschermd. Maar het Openbaar 
Ministerie zal wel in elke zaak concreet ten laste moeten leggen waaruit de 
wederrechtelijkheid heeft bestaan. Mocht het bewijs daarvan niet lukken, dan vindt 
vrijspraak plaats, en ook dat valt, volgens Jörg, te preferen boven ontslag van 
rechtsvervolging.17 
 
Het hoofdbestuur van de KNMG reageert op de ‘Proeve’ met een brief aan regering en 
Tweede Kamer. Het hoofdbestuur meent dat de samenleving toe is aan nieuwe wetgeving 
inzake euthanasie. De huidige discrepantie tussen wetgeving en praktijk maakt euthanasie 
oncontroleerbaar en goede wetgeving is nodig om het hellend vlak te voorkomen. Het 
hoofdbestuur spreekt zich uit voor het in de wet vastleggen van een 
rechtvaardigingsgrond.18 Daarbij meent het hoofdbestuur dat het regeringsvoorstel niet 
voldoende aansluit bij de praktijk. Zo wijst het hoofdbestuur de terminale fase als 
voorwaarde af, omdat het bepalen van het intreden ervan heel moeilijk is. De KNMG meent 
tevens dat het criterium ‘stervensfase’ arts en patiënt ontslaat van de opdracht echt tot het 
uiterste te zoeken naar behandelalternatieven om het lijden draaglijk te maken. Een ander 
criterium in de ‘Proeve’ – “het geneeskundig handelen mag geen enkel redelijk doel voor de 
patiënt dienen” - acht het hoofdbestuur eveneens onhanteerbaar. Van pijnbestrijding 
bijvoorbeeld kan niet gezegd worden dat het voor de patiënt geen enkel redelijk doel 
dient.19  
 
Van Berkestijn, secretaris-generaal van de KNMG, meent dat met de medische criteria die 
de ‘Proeve’ tracht in te voeren het hek van de dam is:  
 

Enerzijds verschaft het de arts die tegen euthanasie is een instrument om zijn visie 
aan de patiënt op te leggen door te stellen dat de stervensfase naar zijn oordeel 
nog niet is ingetreden... Anderzijds verschaft het de arts die ruimer denkt over 
euthanasie... een te gemakkelijk instrument om niet te wachten tot het lijden 
werkelijk ondraaglijk wordt.20 

 
Spreeuwenberg daarentegen, een van de opstellers van de KNMG-standpuntbepaling,  
denkt dat de meningen nog niet uitgekristalliseerd zijn en dat ook nieuwe wetgeving niet 
                                                      
17 Jörg 1986: 7. Hij is van mening dat zowel in het wetsvoorstel Wessel-Tuinstra als in de ‘Proeve’ 
enerzijds te veel wordt geregeld -  “formidabele gedetailleerdheid” - en anderzijds te weinig, namelijk 
de positie van apothekers en verpleegkundigen. 
18 KNMG 1986 Brief over euthanasie: 208. 
19 KNMG 1986 Brief over euthanasie: 208-209. Het hoofdbestuur spreekt zich verder uit tegen de 
‘negatieve begripsbepaling’. 
20  Van Berkestijn 1986: 293. 
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uitputtend kan zijn.21 Hij vreest dat het in de wet opnemen van criteria waaronder 
levensbeëindigend handelen óf gerechtvaardigd is óf tot schulduitsluiting van de dader leidt, 
het uitzonderlijke  - “het kwade” - karakter van dit soort handelen zal wegnemen.22 De 
strafjurist Van Veen meent dat “een zo geschakeerde werkelijkheid als die waarvoor wij 
mede door de levensverlengende medische technieken zijn gesteld, zich beter door een 
rechter in kaart laat brengen dan door de wetgever.”23 
 
De advocaat-generaal Schalken pleit voor een rustpauze - een periode van vijf jaar lijkt hem 
redelijk - voor nadere bezinning. In die tussentijd zou onderzoek gedaan kunnen worden 
waarbij een van de vragen zou kunnen zijn in hoeverre rechtshandhaving bij gewijzigde 
normstelling effectief kan zijn.24  
 
De KNMG dringt er met klem op aan het beleid van het Openbaar Ministerie te bestendigen 
conform de beleidslijnen zoals die in de jurisprudentie zijn ontwikkeld. Men vreest bij 
gedeeltelijke herroeping een toename van de rechtsonzekerheid bij artsen en patiënten. 
Deze onzekerheid zal op haar beurt leiden tot ongewenste ontwikkelingen, zo meent het 
hoofdbestuur. Enerzijds zullen artsen euthanasie niet melden, waardoor de controleer-
baarheid en toetsbaarheid van euthanasie in gevaar komen. Anderzijds zullen zij menen niet 
meer aan een verantwoorde vraag om euthanasie tegemoet te kunnen komen.25 
                                                      
21 Spreeuwenberg 1986 Metamedica: 102. Ook zo Meijler en Schalken (Meijler 1986: 501; Schalken 
1986: 661). 
22 Spreeuwenberg pleit voor wijziging van de verklaring van overlijden. Hij vindt het vanuit moreel 
opzicht onwenselijk, dat artsen op grote schaal onjuiste verklaringen invullen en dat zo handelingen - 
met zulke verstrekkende gevolgen - die met de strafwet op gespannen voet staan, ongecontroleerd 
kunnen worden uitgevoerd. 
23 Van Veen 1986: 876. Indien er toch tot wetgeving overgegaan moet worden, acht hij het mogelijk 
tot een type regeling te komen zoals ook ten aanzien van abortus is ontwikkeld: een relatie leggen 
tussen het Wetboek van Strafrecht en een wet die het desbetreffende handelen regelt. Ook Sutorius is 
niet enthousiast over de voorgestelde wetswijzigingen. Zijn voorkeur gaat uit naar  een gedeeltelijke 
vastlegging van de medisch-professionele standaard in een “medisch statuut” (Sutorius 1986 Abortus 
en euthanasie 423). Ook Van Till meent dat voorlopig niet moet worden overgegaan tot wetswijziging. 
Zij wenst een actief strafrechtbeleid gebaseerd op de seponeringsvoorwaarden van de laatste jaren 
(H.A.H. van Till-d’Aulnis de Bourouill, ‘Geen euthanasiewet zonder grondbeginsel’, NRC-Handelsblad 12 
februari 1986). Van Till spreekt in deze brief haar voorkeur uit voor de ‘Proeve’ boven het wetsvoorstel 
Wessel-Tuinstra. In de ‘Proeve’ komt in haar optiek het principe dat de overheid de plicht heeft het 
respect voor menselijk leven te ondersteunen, tot zijn recht. 
24 Schalken 1986: 661-667. In zijn ogen is niet de reële mate van rechtsonzekerheid het probleem 
voor artsen maar “het ontbreken van een op schrift gestelde en geautoriseerde catalogus van 
veroorlovende criteria”. Door het ontbreken van een dergelijke catalogus wordt onvoldoende zekerheid 
geboden aan de beroepsgroep van medici, die niet gewend zijn hun onzekerheden aan iets anders te 
ontlenen dan aan hun vak. Datgene wat artsen willen - een onwrikbare garantie dat bepaalde gevallen 
niet vervolgd zullen worden - valt ook niet onder nieuwe wetgeving te geven. Schalken meent dat het 
erop neerkomt dat medici zich niet graag verantwoordelijk stellen voor hun verrichtingen en deze bij 
voorkeur aan openbare controle onttrekken. Hij denkt dat het Openbaar Ministerie een slagvaardiger 
procedure zou kunnen instellen, waarbij sommige beslissingen door de officier van justitie genomen 
worden en waarbij meer uniforme bekendheid gegeven wordt aan interne afspraken en richtlijnen 
(Schalken 1986: 665).  
Meijler pleit voor een controlesysteem met daarin de mogelijkheid tot educatie en om inzicht te krijgen 
bij welke patiënten en in welke regio’s euthanasie het vaakst wordt toegepast (Meijler 1986: 502-503). 
25 KNMG 1986 Brief over euthanasie: 209. Ook andere KNMG-bronnen ventileren deze mening. Zo 
pleit Van Es voor het publiceren van de richtlijnen voor het seponeren van euthanasiemeldingen (Van 
Es 1986 Nogmaals euthanasie: 287) en vreest  Vroom-Kastelein voor onbekende effecten op het 
vervolgingsbeleid (Vroom-Kastelein  Metamedica 1986: 85). Enkele artsen tekenen protest aan tegen 
het in de media innemen van een dergelijk politiek standpunt door het hoofdbestuur (Visscher 1986: 
389; Meijler 1986: 502). 
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VERDERE POLITIEKE ONTWIKKELINGEN 

Het politieke debat over euthanasie wordt in februari deels buiten het parlement gevoerd. Er 
is overleg tussen de fractievoorzitter van de VVD - Nijpels - en minister-president Lubbers. 
Naar later bekend wordt heeft Lubbers de VVD-fractie te kennen gegeven dat het kabinet 
niet van zins is het benodigde contraseign aan het initiatiefvoorstel te geven. Dit standpunt 
maakt Lubbers op 27 februari publiek in het NOS-journaal.26 Nijpels stelt als compromis voor 
de Raad van State advies te vragen over de ‘Proeve’ en het wetsvoorstel van Wessel-
Tuinstra. Dit compromis betekent een uitstel van de parlementaire behandeling tot na de 
verkiezingen, omdat de VVD-fractie aangeeft zich in dit stadium te willen onthouden van 
een eindoordeel over het initiatiefvoorstel. Fractieleider De Vries van het CDA noemt het 
voorstel van Nijpels een constructieve bijdrage. De Vries laat op zijn beurt doorschemeren 
mee te willen werken aan een wettelijke regeling in de vorm van de ‘Proeve’.27 Het NRC-
Handelsblad meldt dat de twee lijstrekkers hebben afgesproken nu en in de toekomst geen 
blokkades te zullen opwerpen: zij willen tot resultaten komen. Volgens de VVD is dat 
politieke winst, omdat de twee lijsttrekkers zich hebben gebonden de komende 
kabinetsperiode met een regeling voor euthanasie te komen. Volgens Lubbers kan deze 
passage uit het “verzoeningsvoorstel” niet betekenen dat euthanasie na de verkiezingen een 
vrije kwestie wordt. 28 CDA-ministers zullen niet automatisch hun handtekening zetten onder 
een D66-wet die gesteund wordt door de meerderheid en door het parlement aanvaard 
wordt.29  
 
Op 3 en 10 maart vinden er nog twee uitgebreide commissievergaderingen plaats.30 In zijn 
bijdrage aan de commissievergadering verdedigt de CDA-minister van Volksgezondheid 
Brinkman het criterium van de ‘concrete doodsverwachting’ onder andere door erop te 
wijzen dat het hek van de dam is indien men alleen zelfbeschikking als criterium hanteert. 
Brinkman toont zich verheugd dat er geluiden zijn die vragen om nadere bezinning en 
ondersteunt het voorstel dat het gewijzigde wetsvoorstel Wessel-Tuinstra voor advies 
voorgelegd wordt aan de Raad van State. 
 
Verschillende kamerleden interrumperen en er ontspint zich een debat over de berichten in 
de media waarin kenbaar wordt gemaakt dat de regering het contraseign zal weigeren. 
Wessel-Tuinstra stelt dat het lijkt alsof de regering tornt aan het recht van initiatief van 
parlementariërs. Zij dringt er dan ook op aan door te gaan met de afhandeling van het 
wetsontwerp.31 Als daarna de commissieleden weer aan het woord komen, spreekt men 
opnieuw over de verzoeningspoging van Nijpels. Dees verdedigt de poging van de VVD door 
erop te wijzen, dat op dit moment doorzetten een doodlopende weg is en de oplossing van 
het vraagstuk van de euthanasie niet naderbij brengt. De VVD-voorstellen hebben in ieder 
geval opgeleverd dat de minister-president spreekt van een inspanningsverplichting van zijn 
kant, zo meent Dees.32 
 

                                                      
26 NRC-Handelsblad 28 februari 1986. 
27 NRC-Handelsblad 27 februari 1986. 
28 Later zal blijken dat het voorstel vier punten bevat: de ‘Proeve’ aan de Raad van State voorleggen; 
opdeling van de stemming door nu alleen over de amendementen te stemmen en later over het 
wetsvoorstel Wessel-Tuinstra; “zorgvuldig zien naar het oordeel van de Raad van State met behoud van 
ieders verantwoordelijkheid”; en uiterste inspanning om tot wetgeving te komen (Handelingen Tweede 
Kamer 1985-1986: 4036). 
29 NRC-Handelsblad 28 februari 1986. 
30 In de tussentijd worden nog eens acht amendementen ingediend. 
31 Handelingen Tweede Kamer 1985-1986, UCV, 53, 3 maart 1986: 8-38. 
32 Handelingen Tweede Kamer 1985-1986, UCV, 53, 3 maart 1986: 54-59. 



 
 

194 
 
 
 
 
 
 
  hoofdstuk7afa 

 

Op 4 maart kondigt de PvdA-fractieleider Den Uyl aan dat hij wil dat minister-president 
Lubbers zich persoonlijk in de Tweede Kamer komt verantwoorden voor zijn dreiging met 
een kabinetscrisis in de euthanasiekwestie.33  Op 10 maart 1986 wordt het voorbereidend 
onderzoek met betrekking tot het wetsvoorstel in de commissievergadering voltooid.34 
 
Op 12 maart 1986 bepreekt de Tweede Kamer het voorstel om op 20 maart aanstaande te 
stemmen over het nogmaals gewijzigde wetsvoorstel Wessel-Tuinstra.35 Engwirda (D66) wil 
graag van de minister-president horen wat de houding van het kabinet ten aanzien van het 
voorstel zal zijn en of er inderdaad sprake is van een crisis. Hij meent dat in de 
voorafgaande weken het kabinet en de VVD-fractie een poging hebben gedaan om het 
initiatief-wetsvoorstel voor onbepaalde tijd van de agenda van de Tweede Kamer af te 
voeren. Engwirda onderstreept dat de Kamer voor een belangrijke beslissing staat:  
 

Komen wij op voor onze rechten - in dit geval het recht van initiatief - of staan 
wij toe dat die rechten op onaanvaardbare wijze worden uitgehold op grond van 
uitgesproken of vermeende, maar in ieder geval oneigenlijke machtswoorden van 
de kant van het kabinet (...) Als de Kamer nu wijkt voor een vage dreiging met 
een kabinetscrisis, staat zij daarmee toe dat het recht op initiatief ernstig wordt 
aangetast.36 

 
Ook andere fracties menen dat het handelen van de regering het recht van initiatief van de 
Tweede Kamer ondermijnt. Een kwestie die hoog wordt opgenomen. Dees stelt vervolgens 
voor niet over te gaan tot stemming en advies te vragen aan de Raad van State. Hij meent 
dat nu Wessel-Tuinstra nogmaals haar voorstel gewijzigd heeft de bedoeling van de VVD - 
advisering door de Raad van State over een zo compleet mogelijk wetsvoorstel - tot zijn 
recht kan komen.  
 
Minister-president Lubbers zet het regeringsstandpunt uiteen. Ten aanzien van het eerste 
punt van Nijpels - het voorleggen van de ‘Proeve’ als wetsontwerp aan de Raad van State - 
stelt Lubbers dat het duidelijk is dat de Kamer wetgeving wil en dat dus het advies gevraagd 
zal worden. Ten aanzien van het tweede punt van het akkoord van Nijpels – de opdeling 
van de stemming door nu alleen over de amendementen te stemmen en later over het 
wetsvoorstel van Wessel-Tuinstra - aarzelt Lubbers. Politiek gezien heeft hij er geen moeite 
mee, maar hij vraagt zich af of het wel correct is. Lubbers is het eens met Nijpels 
formulering van het derde punt: “zorgvuldig zien naar het oordeel van de Raad van State 
met behoud van ieders verantwoordelijkheid”. Lubbers beklemtoont de inspannings-
verplichting: “linksom of rechtsom zullen wij er met elkaar moeten komen”. 37  
 
De bijdrage van de fractieleider van het CDA - De Vries - vormt voor Den Uyl aanleiding om 
hem te vragen of hij zich in hoofdlijnen kan verenigen met de ‘Proeve’. De Vries 
beantwoordt de vraag met te wijzen op de discrepantie tussen de ‘Proeve’ en de opvatting 
ten aanzien van euthanasie in het CDA-verkiezingsprogramma. Hij noemt de ‘Proeve’ wel 
een betere basis van discussie dan het wetsvoorstel Wessel-Tuinstra.  
 
Het voorstel van Dees - niet nu over te gaan tot stemming, maar eerst de Raad van State 
om advies te vragen over het wetsvoorstel Wessel-Tuinstra en de amendementen - wordt 

                                                      
33 NRC-Handelsblad 5 maart 1986. 
34 Handelingen Tweede Kamer 1985-1986, UCV, 55, 10 maart 1986. 
35 Handelingen Tweede Kamer 1985-1986, Bijlagen, 18 331, nr. 37 en 38. 
36 Handelingen Tweede Kamer 1985-1986: 4019. 
37 Handelingen Tweede Kamer 1985-1986: 4036. 
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aangenomen met de stemmen van de VVD, het CDA, de SGP, de RPF, het GPV en het lid 
Wagenaar.38 

EEN CONFLICT IN DE NVVE 

In maart mengt de voorzitter van de NVVE - Fretz -  zich met een ingezonden brief in het 
NRC-Handelsblad in de discussie. Hij meent dat - de partijpolitieke redenen die tot uitstel 
hebben geleid buiten beschouwing latende - het uitstel niet in alle opzichten negatief hoeft 
te worden gewaardeerd. Dit uitstel zou integendeel wel eens een grotere mate van 
consensus tot gevolg kunnen hebben. Drammen bij een zwaarwichtig moreel vraagstuk als 
dat van euthanasie is wel het laatste waarmee de Nederlandse samenleving is gediend, 
aldus Fretz. Nu een meerderheid in Nederland voorstander is van euthanasie onder strikte 
voorwaarden en een meerderheid van de Tweede Kamer deze opvatting wil vertalen in een 
wet, is het een kwestie van fatsoen de euthanasie op de kortst mogelijk termijn met een 
wettelijk compromis te regelen. Hij doelt dan op een compromis dat zowel binnen een 
toekomstige CDA-VVD coalitie, als binnen een mogelijke PvdA-CDA coalitie haalbaar is, 
zodat de kabinetsformatie niet met het euthanasievraagstuk wordt belast.  
 
Volgens Fretz is het cruciale verschil op dat moment gelegen in het criterium van de 
‘uitzichtloze noodsituatie’ (initiatiefwetsvoorstel) versus dat van de ‘concrete 
doodsverwachting’ (de ‘Proeve’). Hij denkt dat dit verschil overbrugd kan worden als de 
voorstanders van het initiatiefwetsvoorstel bereid zijn in te zien dat het criterium van de 
‘concrete doodsverwachting’ in een groot aantal gevallen beschouwd kan worden als een 
correctief op een mogelijk te ver gaande toekomstige interpretatie van de ‘uitzichtloze 
noodsituatie’. Van de andere kant dienen degenen die de ‘Proeve’ verdedigen zich bewust te 
zijn van de morele inconsistentie waartoe de ‘Proeve’ bij toepassing in een beperkt aantal 
gevallen kan leiden. Hij doelt hier op het gegeven dat het uitblijven van de dood soms de 
ondraaglijkheid van het lijden veroorzaakt. Fretz meent dat het verstandig is, om in 
afwachting van de adviezen van de Raad van State, de discussie over een wettelijke 
regeling van de euthanasie in partijpolitieke kringen voort te zetten en te streven naar het 
bereiken van een redelijk alternatief.39  
 
Alhoewel Fretz dit op persoonlijke titel schrijft, is een aantal leden van de NVVE van mening 
dat een dergelijke openbare uitspraak van een voorzitter van hun eigen belangenorganisatie 
onaanvaardbaar is. Dit conflict leidt tot een crisis in de vereniging, die resulteert in het 
opstappen van de meerderheid van het bestuur. 
 
De NVVE, bij monde van haar nieuwe bestuur, toont zich bezorgd over de ontwikkelingen. 
De vereniging vreest dat hulpvraag en hulpverlening weer in de illegaliteit zullen verdwijnen. 
En ze meent dat de huidige situatie de onbespreekbaarheid bestendigt en vergroot, 
waardoor artsen en patiënten in onzekerheid verkeren en onaanvaardbare risico’s lopen. De 
NVVE is van mening dat het verlenen van stervenshulp, ook in de meest actieve vorm, moet 
worden aangemerkt als medisch handelen en dat de arts buiten het bereik van de strafwet 

                                                      
38 Handelingen Tweede Kamer 1985-1986: 4049. Catsburg en De Boer stellen dat het percentage 
voorstanders voor het verlenen van euthanasie in de Tweede Kamer veel lager ligt dan in de publieke 
opinie. Met name de mening van veel katholieken (71% voor een wettelijke regeling van euthanasie) is 
niet zonder meer terug te vinden, gezien de terughoudendheid van het CDA (Catsburg en De Boer 
1986: 237-253). 
39 L. Fretz, ‘Compromis tussen voorstel D66 en ‘Proeve’ mogelijk’, NRC-Handelsblad 8 maart 1986. 
Minister-president Lubbers zegt op 13 maart dat hij inderdaad denkt dat in uitzonderlijke gevallen 
euthanasie buiten de stervensfase mogelijk moet zijn. Maar voor deze uitzonderingen wil hij geen 
algemene bepaling in de wet opnemen (NRC-Handelsblad 14 maart 1986). 
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ze de macht van de wet schromelijk. De auteurs menen dat zowel zorgvuldige omgang met 
het menselijk leven als ook de gewetensvrijheid, het beste kan worden gediend met 
wetgeving buiten het strafrecht. Op die wijze kunnen de bezwarende neveneffecten van 
strafrechtelijk ingrijpen worden vermeden en meer flexibel gereageerd worden op te 
verwachten ontwikkelingen op het gebied van medisch kennen en kunnen. Zij denken 
daarbij aan de ontwikkeling van een nieuw, slagvaardig stelsel van toezicht, overleg en 
discipline, tot stand gekomen in samenwerking met het Openbaar Ministerie, aan een 
ingrijpende herziening en modernisering van het medisch tuchtrecht, en aan verbetering en 
verbreding van de krachtens de Wet op de Lijkbezorging verzamelde informatie over de 
werkelijkheid van de medische praktijk van stervensbegeleiding.43 
 
In de reacties op het regeerakkoord noemt de KNMG het betreurenswaardig dat het niet 
mogelijk is gebleken overeenstemming te bereiken over een goede en heldere euthanasie-
wetgeving volgens de door haar genoemde criteria. De KNMG dringt, in afwachting van 
eventuele besluitvorming, met klem aan op een openbare vervolgingsrichtlijn. Zij noemt het 
verheugend dat in de definitieve versie van het regeerakkoord is opgenomen dat de 
verantwoordelijke ministers met de KNMG overleg zullen voeren over de 
zorgvuldigheidseisen.44 
 
In juli 1986 brengt de Raad van State advies uit over de beide wetsvoorstellen.45 De Raad 
stelt dat men in brede kring van oordeel is dat er argumenten zijn om thans tot nadere 
wetgeving met betrekking tot het vraagstuk van de euthanasie te besluiten. De Raad heeft 
begrip voor de overwegingen die aan dit standpunt ten grondslag liggen. Er bestaat, zo 
vervolgt de Raad, kennelijk een behoefte aan meer rechtszekerheid dan thans door de 
wetgeving en de daarop geënte praktijk wordt geboden. 
 
De Raad van State is van mening dat in de Nederlandse samenleving een diepgaand verschil 
van opvatting bestaat over de vraag of, en zo ja met welke begrenzing, artikel 293 
veranderd moet worden. De Raad voegt daaraan toe dat in zijn optiek overwegende 
bezwaren kleven aan de in beide voorstellen gehanteerde omschrijvingen. De term 
‘uitzichtloze noodsituatie’ is een te open norm die sterk subjectief bepaald is. De 
omschrijving van het kabinetsvoorstel – ‘concrete doodsverwachting’ -  is restrictiever, maar 
geeft, naar het oordeel van de Raad, evenmin voldoende houvast. 
 
De Raad constateert dat over de inhoud van de wetgeving de meningen sterk uiteenlopen, 
maar dat er desalniettemin ook punten van overeenkomst zijn. Zo bestaat er 
overeenstemming over het vastleggen van welke gedragingen, voor de toepassing van het 
bepaalde in artikel 293  van het Wetboek van Strafrecht, niet als ‘levensberoving’ worden 

                                                      
43 D. van Tol (red) 1986: 12-13. De Brauw (oud-voorzitter van het Centraal Medisch Tuchtcollege) 
vult deze opvatting als volgt in:  

Het is ongewenst, gedurende de periode dat een betere wetgeving wordt voorbereid, de 
thans bestaande onzekere toestand te doen voortduren. Het is aan te bevelen het bestaande 
seponeringsbeleid gedurende dit onderzoek voort te zetten, maar het aan de besluitvorming 
van de vergadering van procureurs-generaal voorafgaande onderzoek zou moeten worden 
verricht door een commissie van medische tuchtrechters bij voorkeur met een jurist als 
voorzitter, in plaats van het storende en vaak volstrekt overbodig blijkende justitiële 
onderzoek. Het lijkt waarschijnlijk dat daardoor reeds een veel grotere bereidheid van de 
artsen zal ontstaan om in voorkomende gevallen te rapporteren op de wijze die volgens 
overheid en K.N.M.G. de juiste toepassing van de wet is (De Brauw 1986: 98). 

44 KNMG 1986 Commentaar: 1218. 
45 Handelingen Tweede Kamer 1985-1986, Bijlagen, nr. 18 331, nr. 43.  
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behoort te blijven. Hulpverlening beperken tot de terminale fase betekent dat verschillende 
categoriën van ernstig lijdende mensen verstoken blijven van dringend door hen gevraagde 
hulp.  
 
Volgens de NVVE vormt de ontoetsbaarheid van verleende hulp, de onbespreekbaarheid van 
de hulpvraag en daarmee de reëele mogelijkheid van afglijden het belangrijkste knelpunt 
binnen de euthanasieproblematiek. Alleen door artsen te verleiden eerlijk te zijn, kan inzicht 
worden verkregen in aard en omvang van de problematiek, kan strikte vrijwilligheid worden 
bewaakt en kan het hellend vlak worden voorkomen. Indien de eerste jaren geen wetgeving 
tot stand komt en de minister van Justitie bezwaren blijft houden tegen het opstellen van 
openbare richtlijnen voor vervolgingsbeleid, kan de gesignaleerde problematiek wellicht 
tijdelijk worden opgevangen door het creëren van een informele overlegstructuur – waar 
informatie verkregen kan worden en de arts een ander arts kan consulteren - binnen het 
medische toezicht. Bij dit laatste denkt de NVVE onder andere aan ‘vertrouwensartsen’, 
gemeentelijk lijkschouwers en inspectie.40 

DE VERKIEZINGEN EN EEN NIEUW ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE  

Na de verkiezingen in mei wordt binnen zeven weken een CDA-VVD-kabinet gevormd. 
Daarin is Korthals Altes opnieuw minister van Justitie en Brinkman van Volksgezondheid. In 
het regeerakkoord stellen beide partijen dat de bestaande verschillen ten aanzien van 
wetgeving over euthanasie nog niet kunnen worden overbrugd. Bovendien hebben ze nog 
geen kennis kunnen nemen van het advies van de Raad van State over het herziene 
wetsvoorstel Wessel-Tuinstra en de – eveneens licht gewijzigde -  ‘Proeve’. Tussen de 
fracties bestaat overeenstemming dat er een wijziging moet komen op de Wet op de 
Lijkbezorging, opdat naar waarheid aangifte wordt gedaan van euthanasie en meer inzicht 
wordt verkregen in de problematiek. Bovendien zijn zij het eens over een wettelijke 
verankering van die handelingen, die niet tot euthanasie worden gerekend en die onder 
controle staan van het medisch tuchtrecht. De twee fracties nemen zich voor de status quo 
in het vervolgingsbeleid te handhaven, zolang de besluitvorming over een eventuele 
wijziging in het Wetboek van Strafrecht niet is afgerond. Verder maken de fracties de 
afspraak dat zij geen actie zullen ondernemen, voordat de Raad van State advies heeft 
uitgebracht en voordat het kabinet, binnen een termijn van zes maanden na ontvangst van 
dat advies, een standpunt heeft bepaald. Wat betreft de periode na de ontvangst van het 
advies, komen de twee fracties een inspanningsverplichting overeen tot inhoudelijke 
overeenstemming.41 
 
Zes deskundigen42 op het gebied van de levensbeëindiging schrijven met het oog op het te 
sluiten regeerakkoord een brief aan de regering en het parlement die zij later in het boek  
Euthanasie wetgeving: andere wegen nader toelichten. De briefschrijvers menen dat noch 
het voorstel van D66, noch dat van de regering het euthanasievraagstuk oplost. In hun 
optiek staan de beide voorstellen haaks op de medische praktijk: euthanasie kan niet 
losgekoppeld worden van de vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt. Verder kunnen de 
voorstellen niet bijdragen aan de zorgvuldigheid inzake het geneeskundig handelen ten 
aanzien van euthanasie, doen ze de eis van verdraagzaamheid geweld aan en overschatten 
                                                      
40 NVVE 1989. 
41 Handelingen Tweede Kamer 1985-1986, Bijlagen, 19 555, nr. 3: 25-26 (voorlopig akkoord). In het 
definitieve akkoord stelt men ten aanzien van het vervolgingsbeleid dat de desbetreffende 
bewindslieden zullen overleggen met de instellingen en organisaties in de medische wereld en dat in 
dat overleg de ontwikkelingen in de jurisprudentie periodiek worden geëvalueerd (Nederlandse 
Staatscourant  11 juli 1986, nr. 131: 7). 
42 Van Tol, Beemers, De Brauw, Enschedé, Frenkel en Spreeuwenberg. 
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aangemerkt.46 Verder bestaat er, volgens de Raad, een grote mate van overeenstemming 
over de zorgvuldigheidseisen.47  
 
Het geheel overziende komt de Raad tot het oordeel dat beide voorstellen tot wijziging van 
het Wetboek van Strafrecht thans beter niet doorgevoerd kunnen worden. Alhoewel de 
Raad van mening is dat het primair de taak van de wetgever is om rechtszekerheid, 
voorzover mogelijk, te verschaffen, wijst hij erop dat rechtsvorming - zeker op een punt als 
het onderhavige - niet alleen langs de weg van wetgeving tot stand kan komen. De Raad 
van State spreekt zijn voorkeur uit voor wachten met wetswijziging totdat er meer 
jurisprudentie van de Hoge Raad voorhanden is.48 
 
De Raad stelt als alternatief voor de beide voorstellen voor, een bepaling op te nemen  in 
het Wetboek van Strafrecht, waarin wordt vastgelegd welke gedragingen niet als 
‘euthanasie’ worden aangemerkt. Verder denkt de Raad dat de rechtszekerheid voor arts en 
patiënt nog bevorderd kan worden door vast te leggen aan welke eisen van zorgvuldigheid 
en administratieve verplichtingen de geneeskundige moet hebben voldaan, indien hij, in het 
kader van artikel 293 van het Wetboek van Strafrecht, een beroep doet op een 
strafuitsluitingsgrond.49 Deze vereisten en verplichtingen moeten, in de optiek van de Raad, 
opgenomen worden in een wettelijke regeling buiten het Wetboek van Strafrecht. In het 
Wetboek van Strafrecht moet de relatie tussen die eisen en de strafuitsluitingsgrond worden 
geregeld. De Raad geeft in overweging de voorstellen van wet in het licht van het 
vorenstaande te heroverwegen.50 
 
Op 16 juli 1986 geeft Kohnstamm, die de verdediging van het wetsvoorstel op zich heeft 
genomen - Wessel-Tuinstra is na de verkiezingen niet teruggekomen in  de Kamer - een 
voorlopige reactie op het advies. Kohnstamm stelt dat, alhoewel het door de Raad 
geadviseerde hem op onderdelen doet overwegen nadere wijzigingsvoorstellen te doen, hij 
voorlopig tot de conclusie komt dat in het advies geen aanleiding is te vinden om de 
ingeslagen weg te verlaten.51 In zijn definitieve reactie - december 1986 - stelt hij dat aan 
de oplossing van de Raad van State grote inhoudelijke en wetstechnische problemen kleven. 
Hij herhaalt de al eerder genoemde bezwaren tegen een bepaling waarin omschreven staat 
wat niet onder ‘euthanasie’ verstaan moet worden. Verder denkt hij dat het voor de 
rechtszekerheid noodzakelijk is om een materieel criterium in de wet vast te leggen en wijst 
hij erop dat de Raad van State onduidelijk is over de vraag op welke wijze en op welke 
plaats in het Wetboek van Strafrecht de relatie tussen de zorgvuldigheidsnormen en de 
strafuitsluitingsgrond moet worden geregeld. Kohnstamm herhaalt zijn opvatting dat het 

                                                      
46 Dit standpunt is zowel in het regeringsvoorstel als in het rapport van de Staatscommissie te 
vinden. In het wetsvoorstel van Wessel-Tuinstra ontbreekt een dergelijke bepaling. De Raad 
concludeert desondanks dat deze overeenstemming bestaat omdat twee woordvoerders van partijen die 
het initiatief onderschrijven (Dees van de VVD en Haas-Berger van de PvdA) hebben laten weten een 
amendement in die richting te ondersteunen. 
47 Handelingen Tweede Kamer 1985-1986, Bijlagen, nr. 18 331, nr 43, C en D: 3-4. Overigens meent 
de Raad dat jongeren vanaf 16 jaar geen toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers 
behoeven. Ten aanzien van de positie van  jongeren tussen 12 en 16 jaar merkt de Raad op dat de 
problematiek van niet-overeenstemming tussen vertegenwoordigers en minderjarigen nadere 
bestudering behoeft.   
48 Handelingen Tweede Kamer 1985-1986, Bijlagen, 18 331, nr. 43, C en D: 5. 
49 Het beroep op overmacht . 
50 Handelingen Tweede Kamer 1985-1986, Bijlagen, 18 331, nr. 43, C en D: 5. 
51 Handelingen Tweede Kamer 1985-1986, Bijlagen, 18 331, nr. 43, D. 
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initiatiefwetsvoorstel kracht van wet moet krijgen.52 Het zal echter tot april 1989 duren voor 
het initiatief-wetsvoorstel weer onderwerp van discussie wordt in de Tweede Kamer. 
 
De KNMG reageert teleurgesteld op het advies van de Raad van State. Men vreest dat het 
met de euthanasiewetgeving dezelfde kant opgaat als met de abortuswetgeving: een 
jarenlang slepend politiek debat, met als uiteindelijk resultaat wetgeving waarvan de 
naleving moeilijk te controleren is. Het opleggen van vele gedetailleerde verplichtingen, 
zonder daarbij de rechtszekerheid wezenlijk te vergroten, zal, verwachten zij, allerminst het 
beoogde effect hebben. Te vrezen valt dat de toetsbaarheid en de controleerbaarheid van 
euthanasie met een dergelijke regeling niet zijn gediend.53  
 
Mocht het niet mogelijk blijken te zijn binnen enkele maanden een wijziging in het Wetboek 
van Strafrecht te realiseren, dan vraagt de KNMG de regering dringend in overleg met haar 
te gaan over zowel het afgeven van openbare vervolgingsrichtlijnen, als tot het openbaren 
van de tussen de Overleggroep Openbaar Ministerie Staatstoezicht en KNMG opgestelde, 
richtlijnen inzake de meldingsprocedure rond euthanasie.54 
 
De voormalig staatssecretaris van Volksgezondheid, oud-voorzitter en erelid van de NVVE 
Muntendam daarentegen meent dat artsen niet teleurgesteld hoeven te zijn over het advies 
van de Raad van State. Hij maant tot voorzichtigheid: het hoog oplaaien van de 
hartstochten kan de sociale aanvaarding van euthanasie ernstig in gevaar brengen. Uitstel, 
ter voorkoming van een slechte wet, juicht hij toe.55 Hij is het enerzijds met de Raad van 
State eens dat de omschrijving van het lijden in beide voorstellen problematisch is; 
anderzijds is hij het met de KNMG eens, dat een wet niet hoeft te zeggen wat men niet 
onder ‘euthanasie’ dient te verstaan.56 
 

7.2  DISCUSSIE OVER DE MEDISCHE EXCEPTIE, DE VERKLARING VAN 
OVERLIJDEN EN DE BETEKENIS VAN ZELFBESCHIKKING BIJ EUTHANASIE  

EUTHANASIE, EEN MEDISCH OF EEN MAATSCHAPPELIJK PROBLEEM? 

Net zoals eerder57, wordt in 1986 de vraag gesteld of euthanasie beschouwd moet worden 
als een maatschappelijk dan wel als een medisch probleem. De huisarts Stevens stelt dat 
angst, eenzaamheid, onzekerheid, depressie en pijn meestal de redenen zijn om euthanasie 
te vragen. In zijn optiek zijn deze redenen maatschappelijk van aard en hij meent dan ook 
dat er maatschappelijke oplossingen gezocht moeten worden.58 

                                                      
52 Handelingen Tweede Kamer 1985-1986, Bijlagen, 18 331, nr. 43, E. 
53 KNMG 1986 Brief.  
54 KNMG 1986 Brief: 1335. Ook Sutorius pleit voor het openbaar maken van de vervolgingsrichtlijnen 
(Sutorius 1986 Verantwoorde levensbeëindiging: 52). 
55 “Aan de wijsheid van de Raad van State zal het te danken zijn, indien ons bij het eventueel 
ontwerpen van een wettelijke regeling voor euthanasie bespaard blijft wat ons van 1971 tot 1982 door 
kabinet en parlement werd geboden: het ontwerp Wet afbreking zwangerschap eindigde in de baring 
van een politiek monstrum” (Muntendam 1986: 1328). 
56 Muntendam meent dat de geschiedenis hem gelijk heeft gegeven. Nu blijkt dat de jurisprudentie 
zich inderdaad tot nu toe bij de beginselen van de Commissie Wetgeving van de NVVE heeft 
aangesloten, is er voor Muntendam geen reden een ander standpunt in te nemen als in 1978 
(Muntendam 1986: 1328). 
57 Zie daarvoor met name paragraaf 6.2. 
58 Stevens 1986. 
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De strafrechtgeleerde Enschedé is - zo is in paragraaf 6.2 gebleken - een vertegenwoordiger 
van de gedachte dat euthanasie een medisch probleem is. Euthanasie is in zijn optiek een 
bijzondere vorm van ‘medische thanasie’.59 Een groep medisch hoogleraren verzet zich 
tegen de, in hun ogen gekunstelde constructie van Enschedé. Zij menen dat het niet terecht 
is om het nalaten van medisch handelen, wanneer de dood onafwendbaar is, als 
‘dodingshandeling’ te bestempelen. Pijnbestrijding - ook die de dood bespoedigt - is, 
wanneer het als pijnbestrijding bedoeld is, medisch handelen en geen ‘thanasie’. 
Doelbewust levensbeëindigend handelen is het overschrijden van een principiële grens en 
geen logisch gevolg van voorgenoemd handelen. Zij zijn tegen het neologisme ‘thanasie’. In 
hun optiek maakt de arts door een handeling van directe levensbeëinding een einde aan het 
elementair vooronderstelde van al het medisch handelen, te weten het leven van de patiënt. 
Zij stellen de juridische controle op hun werk niet te schuwen. Verder beschouwen zij het in 
strijd met de rechtsgelijkheid en met de beroepseer van medici, wanneer de laatsten in 
onderscheid tot andere burgers, niet op hun daden maar op de respectabiliteit van hun 
motieven zouden worden getoetst, zoals, in hun ogen, door Enschedé wordt bepleit.60 
 
Sutorius spreekt zich net zoals Enschedé uit voor de medische exceptie. In zijn optiek 
bestaat er sinds jaar en dag een structurele spanning tussen arts en strafrecht, tussen het 
medisch handelen en de integriteit van het lichaam. Artsen hebben zich ten opzichte van het 
strafrecht altijd al in een uitzonderingspositie bevonden, meent Sutorius. Nieuw is echter de 
omstandigheid dat dit inzake euthanasie wordt ervaren als een probleem. Indien de 
samenleving haar artsen in hun omgang met leven en dood werkelijk niet vertrouwt, dienen 
zich meer probleemgebieden aan voor regulering in het strafrecht en behoren ook de 
“gesluierde” vormen van euthanasie binnen bereik van serieuze toetsing te komen. 61  
Daarnaast wijst Sutorius erop dat zich met de vooruitgang in de techniek in de naaste 
toekomst nieuwe probleemgebieden zullen aandienen en hij stelt de vraag of het strafrecht 
van probleem tot probleem moet voorzien in een regulering ten behoeve van artsen, een 
beroepsgroep die zich ook in de toekomst in een structurele uitzonderingspositie zal blijven 
bevinden. Hij is het met Enschedé eens dat de arts in beginsel buiten bereik van die 
strafwet behoort te blijven, tenzij zijn motieven niet meer van medische aard zijn, hij zijn 
positie voor eigen oogmerken misbruikt of  de regel van zijn beroep werkelijk met voeten 
treedt.62 

                                                      
59 Hij  verwoort dit standpunt onder andere tijdens een lezing voor het Haags Juridisch Genootschap, 
gepubliceerd onder de titel ‘Euthanasie rechtstheoretisch beschouwd’ in Enschedé 1985  De arts en de 
dood . Ook zo in Enschedé 1986 Boter, melk, kaas. Jörg noemt Enschedé’s benadering een petitio 
principii. Medisch handelen is in zijn optiek straffeloos indien en voorzover de medische standaard 
strookt met het recht (Jörg 1986: 6). 
60 Van Alphen e.a. 1986: 311-314. 
61 Hij denkt daarbij aan abstineren, pijnbestrijding met het risico van het eerder intreden van de dood 
en het niet behandelen van een bijkomende ziekte of aandoening bij een patiënt die onomkeerbaar het 
bewustzijn heeft verloren. 
62 Sutorius 1986 Verantwoorde levensbeëindiging: 51. Houben is van mening dat Enschedé 
rechtstheoretisch gelijk heeft maar omdat de medische beroepsgroep de materie niet voldoende blijkt 
op te vangen, voldoet de feitelijke situatie niet aan zijn verwachtingen. Zolang er door de medische 
instanties onvoldoende toetsing en controle worden uitgeoefend, is het terzake minder deskundige 
Openbaar Ministerie wel genoodzaakt om te toetsen, aldus Houben (Houben 1986: 1250). 
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DE VERKLARING VAN OVERLIJDEN 

Reeds in 1985 wordt duidelijk dat in het district Alkmaar een regeling ontwikkeld is omtrent 
aangifte en vervolging van euthanasie.63 De hoofdofficier Josephus Jitta geeft enkele 
redenen waarom artsen die euthanasie hebben toegepast een valse verklaring van 
natuurlijke dood invullen. Op de eerste plaats zijn artsen en patiënten onzeker over de 
reikwijdte van de strafwet. Men denkt nog steeds dat euthanasie niet mag en men is niet op 
de hoogte van de nuancering binnen de rechtspraak. Op de tweede plaats ziet men op 
tegen het politieonderzoek. Men wil de familie en de nabestaanden een dergelijk onderzoek 
door politiek en justitie besparen. Ten derde denkt Josephus Jitta dat artsen ook zichzelf 
een onderzoek willen besparen als mogelijke verdachte.64 
 
Jospehus Jitta doet een poging om dokters te stimuleren na een euthanasie geen verklaring 
van natuurlijke dood in te vullen. Hij probeert dit door voorlichting te geven en een 
meldingsprocedure te ontwikkelen.65 Aan artsen wordt te kennen gegeven wat de 
zorgvuldigheidseisen zijn die zij in acht moeten nemen bij de toepassing van euthanasie. 
Afgesproken wordt dat wanneer een arts voldoende informatie geeft, er geen sectie wordt 
verricht en het onderzoek wordt teruggebracht tot de hoofdzaken. De arts moet daartoe een 
verslag schrijven en daarbij het liefst een euthanasieverklaring van de patiënt en een 
verklaring van de geconsulteerde arts bijvoegen. Als deze verklaringen op schrift gesteld 
zijn, zal de politie niet verhoren en hoeft de familie niet lastiggevallen te worden.66  
 
De ontwikkelde procedure leidt ertoe dat meer artsen bereid zijn de verklaring van natuurlijk 
overlijden niet af te geven na een euthanasie. Het resultaat - 15 meldingen in het eerste 
jaar - valt Josephus Jitta echter nog wat tegen.67 Daarbij tekent hij wel aan dat hij de artsen 
geen honderd procent zekerheid kan bieden dat zij niet vervolgd zullen worden.68  

                                                      
63 Al eerder, eind 1983, was bekend geworden dat de geneeskundig inspecteur Bienfait vanaf het 
voorjaar gesprekken organiseerde in de arrondissementen van Noord-Holland over gedragsregels ten 
aanzien van ‘euthanasie’. In die gesprekken participeren officieren van justitie, huisartsen, ziekenhuis- 
en verpleeghuisartsen en gemeentelijke lijkschouwers. De bedoeling van de gesprekken was dat de 
verschillende partijen wat meer voeling voor elkaars werk kregen. Bienfait meende dat artsen niet altijd 
begrijpen dat een officier van justitie formeel bij een wetsovertreding niet stil kan blijven zitten en dat 
officieren van hun kant weinig zicht hebben op de praktijkproblemen van een arts (Vrije Volk 4 
december 1983). Minister Korthals Altes liet naar aanleiding van een vraag van het PvdA-kamerlid Haas-
Berger weten dat een dergelijk overleg geen wijziging kan brengen in het opsporings- en 
vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie in gevallen van vermoedelijke overtreding van de 
artikelen 293 en 294 van het Wetboek van Strafrecht (Handelingen Tweede Kamer 1983-1984, 
Aanhangsel, nr. 351). Uit een aanvullende vraag van het kamerlid Schutte (GPV) bleek dat binnen het 
inspectieapparaat  intern overleg heeft plaatsgevonden over de door de inspecteurs te volgen wijze van 
handelen in gevallen van ‘euthanasie’. Daarbij is de procedureafspraak gemaakt dat alle bij de 
inspecteurs bekend geworden gevallen van ‘euthanasie’,  in het belang van de landelijke coördinatie, 
gemeld zullen worden bij de geneeskundige hoofdinspecteur (Handelingen Tweede Kamer 1983-1984, 
Aanhangsel, nr. 360). 
64 Interview van Enthoven met Jitta (Enthoven 1988: 279). 
65 Bij de gesprekken met de artsen is de inspecteur van de volksgezondheid aanwezig en – later op 
verzoek van de medici zelf – een vertegenwoordiger van de KNMG. 
66 In een interview met Van Aken zegt Josephus Jitta dat de minister van Justitie in oktober aan de 
KNMG heeft meegedeeld dat een arts dan van justitie niets te vrezen heeft (Van Aken 1986: 132). 
67 Uit het Jaarverslag Openbaar Ministerie 1987 blijkt dat voor heel Nederland in deze jaren de 
volgende aantallen door artsen als ‘euthanasie’ gemelde gevallen bij het Openbaar Ministerie bekend 
zijn: 1983: 10; 1984: 19; 1985: 31; 1986: 84 en 1987: 126. 
68 NRC-Handelsblad 2 april 1986. Het RPF-kamerlid Leerling stelt hierover in juni 1986 een vraag. 
Korthals Altes laat weten dat het initiatief van Josephus Jitta vooruitloopt op overleg dat gaande is 
tussen het hoofdbestuur van de KNMG, het Openbaar Ministerie en het Staatstoezicht op de 
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Ook Sutorius toont zich bezorgd over de afgifte van valse verklaringen van overlijden. Hij 
wijst op het mogelijk grote aantal euthanasiegevallen - volgens hem spreekt men van 
enkele duizenden per jaar - en het feit dat traditiegetrouw een overgrote meerderheid van 
medici zich niet stoort aan de bepalingen van de Wet op de Lijkbezorging inzake de 
doodsverklaring. Daardoor is het onmogelijk een juist inzicht te verwerven in aard en 
omvang van het euthanasieverschijnsel en blijft ook de kwaliteit van de verrichte euthanasie 
buiten bereik van serieuze toetsing door de samenleving. Hij pleit voor een zodanige 
wijziging van de Wet op de Lijkbezorging dat artsen verleid worden om naar waarheid 
ingevulde verklaringen van overlijden af te geven, zodat inzicht verkregen kan worden in de 
werkelijke aard en omvang van het euthanasievraagstuk.69 
  
Admiraal is van mening dat als artsen van het Openbaar Ministerie de garantie krijgen dat er 
zorgvuldig gehandeld zal worden met de relatie arts-patiënt, de weerstand bij artsen om 
euthanasie te melden zal verdwijnen. Zijn wens is dat het melden van euthanasie 
routinematig kan gebeuren met een behoorlijk gestructureerd formulier.70 
 
Enschedé blijft bij zijn mening dat euthanasie niet gemeld dient te worden als een niet-
natuurlijke dood. Eind 1986 stelt hij samen met Langemeijer, Mulder en Van Veen opnieuw, 
dat blijkens de Memorie van Toelichting op de Wet op de Lijkbezorging, ‘natuurlijke 
doodsoorzaak’ niets anders betekent dan ‘niet-criminele oorzaak’. Zij stellen dat ook de arts 
die in noodtoestand doelbewust voor levensbeëindiging kiest, een verklaring van natuurlijk 
overlijden behoort af te geven. Deze keuze is immers gerechtvaardigd volgens de 
rechtspraak van de Hoge Raad, en gerechtvaardigd handelen kan geen criminele 
doodsoorzaak zijn. In artsenkringen is dat terecht altijd zo begrepen, zo menen de 
auteurs.71 Het afleggen van enige nadere verklaring over een dergelijke dood tegenover wie 
dan ook, levert bovendien een onder omstandigheden strafbare schending op van het 
beroepsgeheim. De auteurs verzetten zich tegen acties om meer openheid - zoals van het 
KNMG en van Josephus Jitta.72 Zij eindigen met de woorden:  

                                                                                                                                       
Volksgezondheid. Korthals Altes heeft de procureur-generaal van het hof Amsterdam verzocht te 
bevorderen dat in het arrondissement Alkmaar geen verdere besluiten worden genomen betreffende de 
meldingsprocedure vooraleer uitvoering is gegeven aan het voornemen van de regering van  wijziging 
van de Wet op de Lijkbezorging. Korthals Altes laat bij die gelegenheid verder weten dat het resultaat in 
Alkmaar is dat er 28 meldingen zijn gedaan waarvan in één geval een gerechtelijk vooronderzoek is 
gevorderd. Korthals Altes merkt op dat ook landelijk valt te constateren dat steeds meer artsen die 
euthanasie hebben toegepast, dat naar waarheid melden en bereid blijken aan het Openbaar Ministerie 
volledige opening van zaken te geven, zodat hun handelwijze kan worden getoetst (Handelingen 
Tweede Kamer 1986-1987, Aanhangsel, nr. 44). 
69 Sutorius 1986 Verantwoorde levensbeëindiging: 52. In zijn optiek is het verder nodig dat 
fundamenteler nagedacht wordt over en onderzoek gedaan wordt naar de wortels van het 
euthanasieprobleem. Hij denkt bij deze wortels aan een gewijzigd ziektepatroon (kanker); de afname 
van natuurlijke of relatief milde uitwegen; het feit dat geperfectioneerde gezondheidszorg maakt dat 
mensen aan een langer leven lijden; effecten van hospitalisering. In zijn optiek roept het 
euthanasievraagstuk op tot zorgvuldige heroriëntatie op de mens, het menselijk leven en het menselijk 
lichaam en daarmee tot bijstelling van het gangbare medische model (Sutorius 1986 Verantwoorde 
levensbeëindiging: 38-41; idem in Sutorius 1986 Abortus en euthanasie: 397-398). 
70 Van Aken 1986: 150-151. 
71 Ch. J. Enschedé, G.E. Langemeijer, A. Mulder en Th.W. van Veen, ‘Laat artsen hun beroepsgeheim 
koesteren’, NRC-Handelsblad, 23 december 1986. 
72 Zij melden nog dat ook in de drie noordelijke provincies artsen en politieagenten van de regionaal 
inspecteur voor de volksgezondheid en de hoofdofficier in Assen een brief hebben ontvangen met een 
uiteenzetting over de wijze van handelen bij euthanasie. Ook hier hoopt justitie met meer openheid alle 
artsen tot melding te brengen, zodat altijd onderzocht kan worden of de arts zorgvuldig genoeg is 
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Neen, het is allemaal de verkeerde weg. Laten artsen niet luisteren naar het 
gefluit van de vogelaar. Laten zij zelf hun beroepsplichten honoreren. Laten ze 
hun beroepsgeheim koesteren en de nabestaanden van hun patiënt niet 
uitleveren aan bureaucratische inmenging in hun rouwproces. Dat is een eis van 
het recht, van fatsoen, van medische ethiek. Het alternatief is de dood van het 
geheim.73 

 
In 1987 voegt Enschedé hieraan toe dat een andere opvatting onpraktisch zou zijn omdat 
dit, gezien het grote aantal gevallen van ‘medische thanasie’, de spankracht van het 
Openbaar Ministerie te boven zou gaan. Zonder verklaring van overlijden zouden deze 
gevallen justitie met een “massa zinloze informatie, met ruis en overbodig werk” opschepen. 
Overal waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt, zo meent Enschedé.  Zwakke broeders 
kan men niet met verbetering van wettelijke regelingen onder controle houden. Het is nu 
juist een van de eigenschappen van zwakke broeders dat ze daarvoor niet erg gevoelig zijn. 
Die controle moet men langs andere wegen verbeteren.74 De overlijdensverklaring dient 
niet, en is ook niet geschikt te maken voor controle op artsengedrag.  
 

Wil men de controle op artsengedrag verbeteren, dan dient men andere wegen 
te gaan; daarbij verdient de preventieve weg de voorkeur boven de repressieve, 
de weg van bestuurs- en disciplinair recht de voorkeur boven het strafrecht.75 
 

Er is een nauw verband tussen de opvatting over de medische exceptie en over het belang 
dat gehecht wordt aan een meldingsprocedure. Degenen die maatschappelijke controle een 
vereiste vinden, stellen pogingen in het werk het voor dokters aantrekkelijker te maken zich 
toetsbaar op te stellen. Degenen die van mening zijn dat het strafrecht niet geschikt is als 
instrument om dokters te controleren, verzetten zich op praktische en principiële gronden 
tegen het idee dat euthanasie gemeld moet worden bij en getoetst moet worden door het 
Openbaar Ministerie. 

DE BETEKENIS VAN ZELFBESCHIKKING BIJ EUTHANASIE 

Na het rapport van de Gezondheidsraad in 1982 is de filosofische discussie over euthanasie 
verstomd. Incidenteel doen filosofen nog wel een poging het debat over de achterliggende 
waarden opnieuw op te pakken. In de bijdragen van deze auteurs worden de contouren 
zichtbaar van de wijze waarop men in Nederland tracht zelfbeschikking en respect voor het 
leven te combineren en wordt duidelijk dat ook ten aanzien van euthanasie liberale auteurs 
van mening zijn dat zelfbeschikking géén recht is dat men ongeclausuleerd kan uitoefenen.  
 
Visser ’t Hooft en Soeteman nemen in 1986 de discussie over zelfbeschikking opnieuw op. 
Visser ’t Hooft merkt in zijn bijdrage op dat alle partijen in het debat het erover eens zijn, 

                                                                                                                                       
geweest. Dit initiatief en dat van Josephus Jitta lijkt onafhankelijk van elkaar en ongeveer tegelijkertijd 
te zijn ontstaan (interview L. Meijers april 2000). 
73 Enschedé e.a. 1986.  Ook in het daarop volgende jaar verkondigen de auteurs deze stelling 
(Enschedé, Langemeijer, Mulder en Van Veen 1987: 133). In datzelfde jaar spreekt Enschedé zich 
andermaal in deze termen uit over de verklaring van overlijden. Dan blijkt ook dat bij hem euthanasie 
en hulp bij zelfdoding niet onder één noemer geschaard kunnen worden. Hij meent dat bij zelfmoord, 
zo kort na de dood zonder voorafgaand onderzoek, nooit uit te maken is dat er geen sprake is geweest 
van een strafbaar aanzetten; behulpzaam zijn bij; of middelen verschaffen tot die zelfmoord, strafbare 
feiten die tot het overlijden hebben bijgedragen (Enschedé 1987: 108-120). 
74 Enschedé 1987: 118. 
75 Enschedé 1987: 119. 
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dat maatschappelijke dwang als een euvel moet worden beschouwd. De ‘liberalen’ hebben 
het echter gemakkelijker dan hun opponenten. Zij wijzen op de ernst van het leed dat door 
vrijheidsbeperking in de sfeer van zelfgericht handelen wordt berokkend, uiten twijfels met 
betrekking tot het nut van de straf als instrument van zedelijkheidshandhaving en wijzen op 
het gevaar van de “dictatuur van een door fatsoensrakkers opgezweepte meerderheid”. De 
opponenten poneren een ‘gedeelde moraliteit’. In hun optiek brengen handelingen die met 
de ‘gedeelde moraliteit’ in strijd zijn, schade toe aan de samenleving en daarmee aan ieder 
individu afzonderlijk. In wezen, zo stelt Visser ‘t Hooft, staan hier twee mensbeelden 
tegenover elkaar: het eerstgenoemde kent aan persoonlijke autonomie een fundamentele 
waarde toe; het tweede bestrijdt de persoonlijke autonomie niet, maar meent dat vrijheid 
slechts in een bepaalde kader zinvol is. Vertegenwoordigers van dit tweede mensbeeld 
vatten de mens niet op als individuele zelfbeschikker, maar als een wezen dat zichzelf via 
gemeenschappelijke instituties, gemeenschappelijke normen en gemeenschappelijke 
waardeoordelen vormgeeft. Er is geen scherpe tegenstelling tussen zelf en gemeenschap.  
 
Visser ‘t Hooft vraagt zich af of men in de praktijk niet vaak een middenweg bewandelt: 
erkenning van zelfbeschikking, niet zozeer uit hoofde van enig a priori maar omdat men dit - 
op grond van een gemeenschappelijke overtuiging -  in deze concrete situatie als het meest 
menswaardig beschouwt. Zo meent hij,  
 

dat in de euthanasiecontext noch een abstract gehouden ‘zelfbeschikkings-
recht’, noch een even abstract gepostuleerd ‘eerbied voor het leven’ over-
tuigend kunnen zijn. Hetgeen in het stervensverlangen respect afdwingt, is een 
wilsbepaling waarvan wij de motieven kunnen delen; wij menen dat het 
onmenselijk is in deze situatie aan iemand de dood te weigeren. En leggen wij 
dan toch het accent op respect voor de wilsuiting als zodanig, dan wordt dit 
standpunt mijns inziens ook weer door een opvatting omtrent ons mens-zijn 
gevoed: de opvatting dat het leven niets waard is zonder een fundamentele en 
in laatste instantie ondoorgrondelijke levenswil.76 

 
Visser ‘t Hooft is dan ook van mening dat mensen elkaar, op grond van een 
gemeenschappelijk ervaren menswaardigheid, soms beter kunnen vinden dan wordt 
gesuggereerd door de analyse van hun uitgangspunten.  
 
Soeteman spreekt in 1986 over de rechtsfilosofische aspecten van euthanasie. Hij is van 
mening dat willen beginselen als ‘recht op leven’ en ‘zelfbeschikking’ enig argumentatief 
overwicht hebben, ze in een ruimer kader geplaatst dienen te worden. Hij oppert de 
‘menselijke waardigheid’ als de achterliggende waarde om zelfbeschikkingsrecht en recht op 
leven te rechtvaardigen en te omlijnen. Zowel voor- als tegenstanders plegen zich daarop te 
beroepen. Menselijke waardigheid impliceert dat ieder mens verantwoordelijkheid kan 
dragen, verantwoordelijkheid voor anderen, maar in ieder geval voor zichzelf. Hiervoor is 
nodig dat men, zoals de minderheid van de Staatscommissie, in zijn optiek terecht, zegt, 
menswaardige situaties creëert. Dat zijn, vult Soeteman in, situaties waarin het individu in 
ieder geval de ruimte heeft die verantwoordelijkheid waar te maken.  
 
Wanneer men het zelfbeschikkingsrecht interpreteert in het kader van de menselijke 
waardigheid en morele onafhankelijkheid, dan ligt het, aldus Soeteman, voor de hand dat 
de arts niet tot levensbeëindiging mag overgaan wanneer de wilsvorming van betrokkene 
gebrekkig is. De arts die hiermee in strijd handelt, schendt het recht van zijn slachtoffer. Dit 
betekent dat er een goede reden is - namelijk de bescherming van morele onafhankelijkheid 
                                                      
76 Visser ‘t Hooft 1986. 
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- om doden op verzoek niet zonder meer buiten het strafrecht te houden. Anderzijds kan 
echter de wilsvorming van betrokkene zonder gebreken zijn en in dat geval kan doden op 
verzoek buiten het strafrecht blijven. Deze twee situaties van elkaar onderscheiden is niet 
eenvoudig. In dit kader kan, meent Soeteman, een criterium als ‘uitzichtloze noodsituatie’ 
goede diensten bewijzen. Niet als voldoende criterium om over te gaan tot euthanasie - er 
moet immers een uitdrukkelijk en ernstig verlangen van betrokkene zelf zijn - maar wel als 
criterium dat dient om betrokkene te beschermen tegen consequenties van zijn eigen 
gebrekkige wilsvorming.  
 
Soeteman meent dat het niet alleen begrijpelijk is, maar een directe consequentie van 
menselijke waardigheid, dat de toelaatbaarheid van doden op verzoek beperkt wordt tot 
situaties, waarin de wens om het leven te beëindigen intersubjectief invoelbaar is. Op die 
manier kan het risico van misbruik door anderen en met name van wilsgebreken beperkt 
worden.  
 
Soeteman concludeert dat het zelfbeschikkingsrecht geenszins absoluut geïnterpreteerd kan 
worden, evenmin als dat de ‘uitzichtloze noodsituatie’ gehanteerd kan worden als 
opzichzelfstaand criterium. ‘Uitzichtloze noodsituatie’ doet, in deze benadering, dienst om 
het zelfbeschikkingsrecht echt tot zijn recht te laten komen.77 
 

7.3  VERVOLG RECHTSZAKEN MET OPNIEUW EEN UITSPRAAK VAN DE HOGE 
RAAD 

SCHOONHEIM OPNIEUW VOOR EEN GERECHTSHOF 

In november 1984 heeft de Hoge Raad – zie daarvoor paragraaf 6.5  - het arrest van het 
gerechtshof Amsterdam in de zaak Schoonheim vernietigd en de zaak verwezen naar het 
Gerechtshof ‘s Gravenhage. Dit hof vraagt, op voorstel van de procureur-generaal Feber, 
een drietal getuigen-deskundigen om vanuit hun hoedanigheid als arts over de medisch-
ethische aspecten van de zaak te adviseren. De deskundigen - Van der Meer, Oostvogel en 
Schudel - krijgen een vragenlijst met vijfentwintig, elkaar deels overlappende vragen 
voorgelegd. Na een serie hoorzittingen, waar naast de getuigen-deskundigen, de rechter-
commissaris, Feber en Sutorius aanwezig zijn, wordt aan de deskundigen gevraagd 
onafhankelijk van elkaar over de zaak te rapporteren. Uit de rapportage blijkt dat de 
deskundigen allesbehalve op één lijn zitten.78 Feber besluit dan een beroep te doen op het 
hoofdbestuur van de KNMG en vraagt het dezelfde vragen te beantwoorden.79  

                                                      
77 Soeteman 1986. Hij tekent daarbij aan dat het de vraag blijft  of de ‘uitzichtloze noodsituatie’ wat 
dit betreft voldoende is. De ervaring is dat de maatstaf die gezonde mensen hanteren nogal eens 
verschilt van die van ongeneeslijk zieken. Bovendien moet het probleem niet onderschat worden dat de 
patiënten, die om euthanasie vragen, per definitie niet in de situatie verkeren die bevorderlijk is voor 
een vrije wilsvorming. Misschien zijn daarom, ter bescherming van de zelfbeschikking van betrokkenen, 
strengere eisen nodig. Soeteman betwijfelt of er al voldoende ervaring is opgedaan om tot wetgeving 
over te gaan en denkt dat het verstandig zal zijn eerst de in concreto oordelende rechters hun, hopelijk, 
wijze gang te laten gaan. 
78 Schudel 1986: 1253. Schudel merkt op dat op dat moment een impasse dreigt in de rechtsgang. 
Doordat de Hoge Raad zoveel nadruk legt  op het medisch inzicht en de medische ethiek, is de vrijheid 
van het hof om een eigen interpretatie te geven van de medisch-technische en medisch-ethische 
randvoorwaarden aanzienlijk beperkt (Schudel 1986: 1253). 
79 Schudel meent dat het hoofdbestuur, na de nodige aarzeling, vooral met het verzoek instemt 
omdat inmiddels door de kabinetsformatie een spoedige regeling inzake euthanasie onwaarschijnlijk is 
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aannemelijk is geworden dat  Schoonheim redelijkerwijs tot het oordeel is kunnen komen 
dat het lijden van mevrouw B. als ondraaglijk moest worden beschouwd; dat in dat stadium 
geen andere mogelijkheden meer toepasbaar waren om haar lijden te verzachten82; dat 
Schoonheim op grond van hetgeen mevrouw B. hem mededeelde heeft mogen aannemen 
en heeft mogen laten meewegen dat zij in haar eigen ogen op 16 juli 1982 nog wel, maar 
korte tijd nadien niet meer waardig zou kunnen sterven. Het hof meent dat - al zou het 
beter geweest zijn als hij een andere arts en/of deskundige niet-medicus had geconsulteerd 
- het overleg dat Schoonheim met zijn assistent heeft gevoerd als voldoende zorgvuldig mag 
worden aangemerkt en in overeenstemming met hetgeen in 1982 van hem mocht worden 
verwacht.83 
 
Het hof oordeelt dat Schoonheim,  
 

die zich op het standpunt stelde dat geen norm van medische ethiek hem zijn 
handelen verbood - waarbij het hof opmerkt dat, nu een aanmerkelijk aantal 
medici in Nederland actieve levensbeëindiging medisch ethisch geoorloofd 
achten, doch andere medici zulks als medisch ethisch ongeoorloofd 
beschouwen en derhalve ter zake niet van een algemeen aanvaarde norm van 
medische ethiek kan worden gesproken, het niet aan de rechter is om op dit 
stuk een keuze te maken -, op grond van zijn kennis en inzicht als medicus en 
van zijn ervaring als huisarts van mevrouw B. na een volgens normen van 
medische ethiek zorgvuldige afweging van plichten en belangen die tegenover 
elkaar stonden, een keuze heeft gemaakt die, gelet op de omstandigheden van 
het geval, naar redelijk medisch inzicht als gerechtvaardigd moet worden 
aangemerkt.84 

 
Schoonheim heeft zich, volgens het hof, er terecht op beroepen dat hij in noodtoestand 
heeft gehandeld en het hof ontslaat hem van alle rechtsvervolging. Het hof merkt nog op 
dat het beoordelen van het beroep op de medische exceptie nu achterwege kan blijven. 
 
Mulder formuleert in zijn noot onder het arrest bezwaren tegen de constructie die nu is 
ontstaan. Hij betwijfelt de bruikbaarheid van de criteria die de Hoge Raad gehanteerd heeft 
ter rechtvaardiging van euthanasie door noodtoestand, omdat die criteria sterk steunen op 
een medisch oordeel. Mulder stelt dat criteria als ‘ondraaglijk ervaren lijden’, ‘steeds verder 
gaande ontluistering’, ‘niet waardig sterven’, de concreetheid missen waarnaar de jurist 
streeft in zijn omgang met normen en waarden. Die concreetheid wordt evenmin bevorderd 
door de juridische normen te verruilen voor die van de medische ethiek. Euthanasie wordt in 
het arrest opgevat als een medisch handelen, waarvoor geen medisch-ethische norm 
bestaat, behalve dan dat de arts zorgvuldig te werk moet gaan.85 Van Es en Vroom-
Kastelein daarentegen beschouwen het als positief dat het hof niet op de stoel van de arts is 
gaan zitten en een zekere professionele autonomie vanuit de medische wereld erkent. Het 
hof gaat daarbij echter, in hun ogen, zeker niet zo ver als Enschedé. De uitkomst van dit 
arrest kan, zo menen Van Es en Vroom-Kastelein, bijdragen aan een zorgvuldige 
euthanasietoepassing.86 
 
                                                      
82 Het hof stelt dat de psychofarmaca die in de gegeven situatie als enige in aanmerking zouden zijn 
gekomen, niet konden worden toegepast, omdat mevrouw dit niet wilde, zoals ze al eerder aan 
Schoonheim had laten weten. 
83 Nederlandse Jurisprudentie 1987, nr. 608: 2133-2134. 
84 Nederlandse Jurisprudentie 1987, nr. 608: 2134. 
85 Mulder in noot onder het arrest van het hof Den Haag, Nederlandse Jurisprudentie 1987, nr. 608. 
86 Van Es en Vroom-Kastelein 1986 Arrest Gerechtshof ’s-Gravenhage: 1329. 
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Schudel onderstreept dat het belang van de uitkomst moeilijk overschat kan worden. Binnen 
zekere nauw omschreven grenzen is het zelfbeschikkingsrecht over leven en dood voor 
ernstig lichamelijk zieke patiënten gelegitimeerd en is de arts een rol toebedeeld om zijn 
patiënten hierin actief bij te staan.87 Hij acht het van belang nog eenmaal te onderstrepen 
dat in deze zaak uitsluitend is gesproken over de aanvaardbaarheid van euthanasie bij 
ondraaglijk en uitzichtloos psychisch lijden ten gevolge van ernstige lichamelijke aftakeling. 
Geen van de betrokken instanties of deskundigen heeft gepleit voor het toelaten van 
euthanasie bij psychisch lijden zonder meer of bij psychiatrisch lijden. Er is dan ook geen 
enkele opening geboden voor euthanasie bij lichamelijk gezonde personen, zo meent 
Schudel. Hij denkt wel te kunnen concluderen dat het begrip ‘concrete doodsverwachting’ 
heeft afgedaan als criterium voor aanvaardbaarheid van euthanasie.88 

POLS VOOR DE HOGE RAAD 

Mevrouw Pols, die in de nacht van 4 op 5 augustus 1982 een einde gemaakt heeft aan het 
leven van haar vriendin, is, nadat de rechtbank Groningen haar strafbaar heeft geacht maar 
geen straf heeft opgelegd, in hoger beroep door het hof Leeuwarden veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van twee maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.89 Als 
cassatie-advocaat heeft zij Spong in de arm genomen. 
 
Het gerechtshof heeft mevrouw Pols’ beroep op de medische exceptie verworpen. Ten 
aanzien van dit verweer oordeelt de Hoge Raad:  
 

Nergens valt uit het bij pleidooi dienaangaande betoogde de gevolgtrekking te 
maken dat in brede kring als juist is aanvaard dat die medische exceptie ook 
tot gelding zou kunnen komen in gevallen van opzettelijke actieve 
levensberoving als waarop art. 293 Sr is gedoeld, nog daargelaten of de 
rechter, indien dat wel zo zou zijn, de vrijheid zou hebben aan die door de 
wetgever erkende uitzondering strafuitsluitende werking toe te kennen.90 

 
Ook Pols’ beroep op overmacht, zowel in de zin van psychische overmacht als in de 
betekenis van noodtoestand, is door het hof verworpen. De Hoge Raad oordeelt echter ten 
aanzien van het beroep op overmacht dat de overweging van het hof de beslissing tot 
verwerping van de gevoerde verweren niet kan dragen.  
 

Het is immers niet begrijpelijk dat een toezegging en voorbereiding als in het 
onderhavige geval is gedaan wordt opgevat als een zich door eigen schuld 
brengen in een overmachtssituatie, aangezien een dergelijke toezegging en 
voorbereiding pas kunnen volgen op een daaraan voorafgegaan besluit tot het 
inwilligen van de wens van een patiënt een einde aan diens leven te maken. 
… Het hof had derhalve ervan rekenschap behoren te geven of de verdachte, 
toen zij het evenbedoelde besluit nam en vervolgens daaraan uitvoering gaf, 
handelde in noodtoestand of psychische overmacht.  

                                                      
87 Schudel 1986: 1257. Ook Feber leest het vonnis als een op een kier zetten van de erkenning van 
het zelfbeschikkingsrecht. Hij meent dat in de formulering van het hof het waardig sterven niet slechts 
aan het oordeel van de arts wordt overgelaten maar in hoge mate afhankelijk gemaakt van wat de 
patiënt daar zelf over denkt (Feber 1987 Euthanasie: 70-71). 
88 Schudel 1986: 1258. Ook zo Van Es en Vroom-Kastelein (Van Es en Vroom-Kastelein 1986 
Euthanasie: 1329).  
89 Zie paragraaf 5.3 en 6.5. 
90 Nederlandse Jurisprudentie 1987, nr. 607: 2124. 
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… In het bijzonder had het hof... mede gezien het lijden van mevr. R.-S. en de 
dringende aanspraak die zij op verdachte heeft gemaakt om haar te laten 
sterven en de overigens in deze zaak naar voren gekomen omstandigheden, 
aanleiding behoren te vinden te onderzoeken - zijnde dit bij uitstek de taak van 
de rechter - of naar wetenschappelijk verantwoord medisch inzicht en naar de 
medische ethiek geldende normen, zich een situatie voordeed welke als 
noodtoestand aangemerkt mocht worden, dan wel de uitvoering van het 
bewezen verklaarde is geschied onder invloed van een drang waaraan zij geen 
weerstand behoefde te bieden. 91 

 
De Hoge Raad verwijst de zaak naar het Gerechtshof Arnhem.92  

DE DUBBELE BERECHTING VAN W.  

Op 31 december 1983 heeft –  daarvan werd gewag gemaakt in paragraaf 5.3 - de huisarts 
W. een einde gemaakt aan het leven van een 93-jarige vrouw die ernstig psychisch en 
somatisch lijdt. De vrouw heeft de arts nooit om euthanasie gevraagd maar in een situatie 
waarin zij ernstig pijn lijdt besluit hij - met haar toestemming - haar in bewusteloze toestand 
te brengen teneinde alle pijn volledig uit te sluiten.93 Na gesprekken met familieleden, komt 
de arts tot de conclusie dat er geen alternatieve behandeling meer is en neemt hij de 
beslissing, teneinde verder lijden te voorkomen, haar leven te beëindigen. Nadat hij dat 
gedaan heeft, licht de arts de gemeentelijk lijkschouwer in.  
 
De arts staat een dubbele berechting te wachten. In juni 1985 moest hij zich verantwoorden 
voor het medisch tuchtcollege. De arts is daar de maatregel van berisping opgelegd. Deze 
uitspraak is echter in eerste instantie niet bekendgemaakt omdat er nog een behandeling in 
tweede aanleg zal zijn. Wel heeft het Medisch Tuchtcollege gemeend er goed aan te doen 
eisen te formuleren waaraan een zorgvuldige euthanasie moet voldoen.94 In maart 1986 
staat de dokter voor de rechtbank Haarlem en in juni 1986 volgt de zitting bij het Centraal 
Medisch Tuchtcollege. Op 27 februari 1986 schrijven collega’s - huisartsen en specialisten uit 
de streek waar hij zijn praktijk heeft – een brief aan de minister van Justitie waarin zij 
verzoeken hem niet te vervolgen. Zij schrijven dat hij bekend staat als een bijzonder integer 
en consciëntieus huisarts, met een uitstekende staat van dienst van dertig jaar. Zij merken 
op dat op het moment van de levensbeëindiging, de regels, wat betreft het al dan niet 

                                                      
91 Nederlandse Jurisprudentie, nr. 607: 2124. 
92 Van Es en Vroom-Kastelein noemen het arrest van groot belang daar het vervolgingsbeleid inzake 
euthanasie, de minister van Justitie Korthals Altes bevestigde dat kort daarvoor, bepaald wordt door de 
jurisprudentiële ontwikkeling. In hun optiek vormt dit arrest een bevestiging van het eerste arrest van 
de Hoge Raad. Qua vervolgingsbeleid komt het erop neer dat een arts, die zich houdt aan de 
zorgvuldigheidseisen, in beginsel niet vervolgd zal worden (Van Es en Vroom-Kastelein 1986 Twee 
actuele casus: 1519). Daarnaast wijzen ze erop dat in het arrest de visie van Enschedé - de medische 
exceptie - expliciet wordt verworpen. Van Es en Vroom-Kastelein melden nog ten aanzien van Enschedé 
dat het onwaarschijnlijk is dat de Hoge Raad het afgeven van een verklaring van natuurlijk overlijden 
bij opzettelijke actieve levensberoving acceptabel zal achten (Van Es en Vroom-Kastelein 1986 Twee 
actuele casus: 1519). Ook Kelk is blij met de uitkomst dat de medische exceptie verworpen is. Kelk 
prefereert de oplossing van de noodtoestand boven die van de medische exceptie omdat bij de laatste 
de arts reeds bijvoorbaat en louter vanwege diens professie categorisch in een uitzonderingspositie 
wordt geplaatst. Een beroep op noodtoestand daarentegen vergt uit zijn aard meer het geven van 
openheid en inzicht in de concrete gang van zaken (Kelk 1987: 491). 
93 Alle andere soorten behandeling zijn door de patiënte afgewezen. 
94 Deze eisen worden verderop in deze paragraaf weergegeven. 
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geoorloofd toepassen van euthanasie, nog niet zo duidelijk omschreven waren als op het 
moment van de berechting. 95 

 
Voor de rechtbank betoogt Sutorius, de advocaat van W., dat de beslissing om in deze zaak 
tot vervolging over te gaan als zeer onredelijk moet worden aangemerkt. Enerzijds ziet hij 
het als onredelijk omdat de arts reeds tuchtrechtelijk is vervolgd. Anderzijds meent hij dat 
waar de samenleving er niet in slaagt het vraagstuk van de euthanasie tot een oplossing te 
brengen, zij zich zou behoren te onthouden van vervolging van een arts, die zich in zijn 
handelen uitsluitend heeft laten leiden door zijn goede bedoelingen ten opzichte van zijn 
patiënte. De rechtbank verwerpt dit impliciet op niet-ontvankelijkheid van de officier van 
justitie gerichte verweer. De rechtbank is van mening dat het juist in deze materie waar het 
nog niet mogelijk is gebleken tot een nadere wettelijke regeling te komen, begrijpelijk en 
aanvaardbaar is dat de officier van justitie tot strafvervolging overgaat in die gevallen 
waarin hij meent dat niet voldaan is aan de in de rechtspraak ontwikkelde voorwaarden voor  
“thanatisch handelen”.96 

 
De officier van justitie meldt dat hij, gezien de thans bestaande strafbepalingen, de 
handelswijze van W. niet anders dan als moord, subsidiair doodslag kan beschouwen. Hij 
benadrukt dat het om de juridische kwalificatie gaat. In het normale spraakgebruik hebben 
deze woorden, in de zin van gewelddadige en doelloze levensberoving, een heel andere 
betekenis. Verder bestaat er, zo meent hij, in het algemeen geen enkele twijfel over de 
goede intenties van de arts ten aanzien van zijn patiënte, noch over zijn kwaliteiten als 
huisarts.97 Sutorius stelt dat er wel sprake is geweest van een ernstig en uitdrukkelijk 
verlangen in de zin van artikel 293 van het Wetboek van Strafrecht. De rechtbank echter 
acht het noch bewezen, noch aannemelijk dat bij de patiënte sprake was van een dergelijk 
verlangen. De rechtbank meent dat het zelfs niet onaannemelijk is dat mevrouw tegen een 
actieve ingreep gekant was.98 

 
Sutorius doet verder een beroep op de noodtoestand. W. heeft gehandeld in een situatie die 
naar objectief medisch inzicht levensbeëindiging rechtvaardigt. Ook dit verweer wordt 
verworpen. Het is in de ogen van de rechtbank niet aannemelijk geworden, dat de patiënte 
in een zodanig situatie verkeerde dat de arts, naar objectief medisch inzicht, geen andere 
keuze had.99 In dit verband merkt de rechtbank op dat, juist bij het bepalen van mogelijke 
alternatieven en het afwegen daarvan, collegiaal overleg een wezenlijk element in het 
gehele besluitvormingsproces had kunnen vormen. Ten overvloede voegt de rechtbank hier 
nog aan toe dat W. zichzelf in de door hem als noodtoestand geschetste situatie heeft 
gebracht.100 

 
Sutorius doet ook een beroep op de medische exceptie. Hij meent dat het beroepsrecht van 
de arts met zich meebrengt dat hij eerst dan strafbaar is, wanneer de motieven die aan zijn 
optreden ten grondslag liggen, niet meer van medische aard zijn en hij de regels van zijn 
beroep getreden heeft. Aangezien de arts, ook al kleven aan zijn handelen wellicht 
                                                      
95 Enthoven 1988: 164. 
96 Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1986: 222-223. 
97 Enthoven 1988: 166-167.   
98 Nederlandse Jurisprudentie 1987, nr. 287: 1051. Om dezelfde reden moet het in dit verweer 
besloten liggende beroep op strafvermindering worden verworpen, aldus de rechtbank. 
99 Als mogelijke alternatieven noemt de rechtbank: de patiënte bij bewustzijn laten komen en met 
haar bespreken wat er moet gebeuren, danwel de patiënte bewusteloos houden en rustig laten 
overlijden. Geen van beide alternatieven behoefde te leiden tot haar (verdere) ontluistering of tot 
verergering van haar lijden, meent de rechtbank. 
100 Nederlandse Jurisprudentie 1987, nr. 287: 1051-1052. 
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onzorgvuldigheden, bedoelde grenzen niet heeft overschreden, dient hij van 
rechtsvervolging te worden ontslagen. Ook dit verweer wordt verworpen. Voorop wordt 
gesteld dat, naar geldend recht, de door de raadsman voorgestane interpretatie van de 
medische exceptie niet erkend kan worden. Deze erkenning brengt immers met zich mee  
dat het medisch handelen van de arts in beginsel buiten de werking van de strafwet valt. 
Bovendien, zo meent de rechtbank, heeft de arts zich schuldig gemaakt aan zodanige 
overschrijding van medisch aanvaarde normen, dat hem door het medisch tuchtcollege de 
maatregel van berisping is opgelegd. Daarmee zou een beroep op de medische exceptie 
reeds stranden.101 

 
W. wordt dus strafbaar bevonden aan moord. De rechtbank erkent weliswaar dat iedere 
associatie ontbreekt met het begrip moord zoals dat in de normale omgangstaal wordt 
gebezigd, en dat in het proces is komen vast te staan dat de arts heeft gehandeld uit 
mededogen voor, en in het oprecht vermeende belang van zijn patiënte, maar meent 
desalniettemin dat de handelwijze van de arts de toets der kritiek niet doorstaat. Kern van 
het verwijt is dat de arts zich onvoldoende rekenschap heeft gegeven van het essentieel 
verschil tussen de kenbaar gemaakte wens, dat het leven ten einde zal lopen, en het 
uitdrukkelijke verzoek dat het leven door een actieve ingreep beëindigd wordt. 
 
Bij het bepalen van de strafmaat houdt de rechtbank er rekening mee dat de arts zijn 
handelen in alle openheid ter toetsing naar buiten heeft gebracht, terwijl hij voorts zijn volle 
medewerking heeft gegeven aan het langdurige en voor hem ongetwijfeld zeer belastende 
onderzoek. De rechtbank veroordeelt W. tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een 
week met een proeftijd van zes maanden.102 Strafrechtelijk is dit het eindvonnis in deze 
zaak; noch W., noch het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep. 
 
W.’s zaak is in 1985 voor het medisch tuchtcollege geweest. Het oordeel van het 
tuchtcollege is niet gepubliceerd maar wel zijn opvattingen over de criteria waaraan in zijn 
optiek voldaan moet worden, wil er sprake zijn van een tuchtrechtelijk verantwoorde 
euthanasie. Het college is van mening dat voor het honoreren van een verzoek om 
euthanasie, allereerst dient vast te staan dat de prognose infaust is. Er zal bovendien sprake 
moeten zijn van een door de patiënt als ondraaglijk ervaren lijden en/of door de patiënt als 
volkomen uitzichtloos ervaren levenssituatie, terwijl andere mogelijkheden tot het dragelijk 
maken daarvan zijn uitgeput. Voorts zal de patiënt uitdrukkelijk en ernstig – als een vrije en 
duurzame wilsbeschikking – zelf het verzoek moeten doen, zich bewust van de draagwijdte 
ervan. De arts dient zich te behoeden van een al te eenzijdig uitgaan van tevoren 
opgestelde levenstestamenten of euthanasieverklaringen; hij zal, in zo mogelijk meer dan 
één gesprek met de patiënt diepgaand overleg moeten voeren en vervolgens, te rade 
gaande bij het eigen geweten, met grote zorgvuldigheid de zich in ieder concreet geval 
voordoende diverse aspecten tegen elkaar moeten afwegen. Heeft tenslotte de arts voor 
zichzelf de beslissing genomen tot inwilliging van het verzoek, dan zal hij die beslissing 
alvorens tot uitvoering over te gaan, moeten toetsen aan het oordeel van tenminste één 

                                                      
101 Nederlandse Jurisprudentie 1987, nr. 287: 1052. Sutorius stelt in zijn pleidooi de negatieve 
effecten van deze vervolging aan de orde. Het verbaast hem niet dat artsen zich tweemaal bedenken bij 
het invullen van een overlijdensverklaring, indien zij in een geval van mogelijke onzorgvuldigheid 
kunnen verwachten dat zij én een strafrechtelijke én een tuchtrechtelijke procedure moeten doorlopen. 
Hij vreest dat deze dokter voorlopig de laatste arts zal zijn geweest, die de moed heeft gehad een 
overlijdensverklaring naar waarheid in te vullen. Dat zal dan het effect zijn van de - naar hij begrepen 
heeft door de minister van Justitie persoonlijk genomen -  beslissing tot vervolging van deze dokter. Dat 
is ook het effect van uitblijven van wetgeving: een ontoetsbare euthanasiepraktijk zoals voorheen 
(Enthoven 1988: 171). 
102 Nederlandse Jurisprudentie 1987, nr. 287: 1053.  
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collega-arts, die tot dan toe nog niet bij de problematiek van de patiënt betrokken is 
geweest en die met deze geen emotionele banden heeft. Per geval zal moeten worden 
bezien in hoeverre overleg met naaste familieleden en anderen wenselijk of nodig is. 
Bovendien is volgens het tuchtcollege nauwkeurige verslaglegging van de 
ziektegeschiedenis noodzakelijk. Er mag geen overlijdensverklaring worden ingevuld en de 
gemeentelijk lijkschouwer moet terstond worden gewaarschuwd. Indien mogelijk moet de 
arts die de euthanasie heeft toegepast, bij de schouw aanwezig zijn om inlichtingen te 
verstrekken.103 
 
In juni 1986 komt W.’s zaak voor het Centraal Medisch Tuchtcollege. Hem wordt verweten 
dat hij onzorgvuldig en slecht overwogen gehandeld heeft. W. erkent bijna alle hem 
verweten feiten. De klacht wordt wat betreft deze feiten gegrond verklaard. Het oordeel van 
het Centraal Medisch Tuchtcollege is dat W. zeer onzorgvuldig heeft gehandeld en zich 
schuldig heeft gemaakt aan ondermijning van het vertrouwen in de stand der geneeskunde. 
Gelet op de persoon van W. en alle omstandigheden, kan volgens het Centraal Medisch 
Tuchtcollege volstaan worden met de oplegging van de maatregel van berisping.104 

 
Het Centraal Medisch Tuchtcollege wil ook nog iets kwijt over het feit dat het Medisch 
Tuchtcollege gemeend heeft voorwaarden ten aanzien van zorgvuldige euthanasie te 
moeten formuleren en publiceren. In de optiek van het college behoort het niet tot de taak 
van een tuchtcollege om dergelijke voorwaarden te formuleren anders dan wanneer deze 
naar aanleiding van een klacht ter discussie staan, hetgeen hier niet het geval was.105 
 
In de zaak W. wordt duidelijk gemaakt dat het verzoek een conditio sine qua non is bij 
euthanasie. Bovendien wordt in deze zaak inzicht gegeven in de tuchtrechtelijke 
beoordelingsnormen  voor euthanasie. Deze criteria komen in grote mate overeen met die 
van de jurisprundentie en die van de KNMG, zij het dat er expliciet verwezen wordt naar de 
eventuele wenselijkheid van overleg met de naaste familie.  

GERECHTSHOF ‘S-GRAVENHAGE EN HET MEDISCH TUCHTCOLLEGE OVER ‘DE TERP’ 

In de herfst van 1986 dient de zaak tegen de arts van ‘De Terp’ in hoger beroep voor het 
Gerechthof in Den Haag.106 De raadsman - Spong - voert aan dat het schriftelijk bewijs 
bestaande uit de patiëntenkaarten en de verpleegkundige rapportage, onrechtmatig is 
verkregen. Aangezien dit materiaal het beginpunt en de leidraad voor het vergaren van het 
overige bewijs vormt, dienen de overige bewijsmiddelen eveneens te worden beschouwd als 
onrechtmatig verkregen. De consequentie die daaraan verbonden moet worden, is dat de 
dokter van alle hem ten laste gelegde feiten moet worden vrijgesproken.  
 
Uit de bewijsstukken die Spong naar voren brengt, blijkt dat twee verpleegsters van de GG 
en GD die op zoek waren naar bewijzen van diefstal van patiënten, patiëntenkaarten van 
overleden patiënten mee hebben genomen. Tegen een daarbij aanwezig personeelslid 
hebben zij gezegd dat het een inspectiebezoek betrof. Dit personeelslid heeft aanvankelijk 
geweigerd de stukken, die de medische gegevens betreffen, mee te geven, maar is daar 
daarna onder protest wel mee akkoord gegaan. Toen de verdenkingen inzake de 
levensbeëindiging rezen, is besloten tot samenwerking tussen geneeskundige autoriteiten 
en de politie. In dat kader zijn de ‘A-verklaringen’ – de verklaringen van natuurlijk overlijden 

                                                      
103 Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1986: 367-368. 
104 Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1987: 51-54. 
105 Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1987: 53. 
106 Zie voor de eerdere behandeling paragraaf 6.5. 
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- overhandigd en rees het vermoeden, dat de arts valse overlijdensverklaringen had 
opgemaakt. Naar aanleiding hiervan werden nog meer patiëntengegevens opgehaald bij ‘De 
Terp’ en is een onderzoek ingesteld in de afgesloten bureauladen van een verpleegkundige 
die samen met de dokter verdacht wordt. 
 
Het volgende wordt overwogen:  
 

Voor zover de zusters L. en K. zich op 25 febr. 1985 naar de Terp begaven in 
verband met het toezicht op de naleving van de Wet op de bejaardenoorden 
waren zij slechts bevoegd tot het van de houder van de Terp ontvangen van 
inlichtingen welke zij voor de uitoefening van hun taak behoefden en het nemen 
van inzage van bescheiden die voor hun taak van belang konden zijn. ... Tot het 
onder zich nemen – laat staan tegen de wil van J,  niet zijnde de houder van de 
Terp – waren zij onbevoegd. Evenmin waren zij als bijzondere 
opsporingsambtenaren bevoegd tot inbeslagneming, aangezien het geen 
ontdekking op heterdaad van overtredingen van de Wet op de bejaardenoorden 
betrof. Reeds op die grond is het thans voorliggende toen meegenomen 
schriftelijke bewijsmateriaal onrechtmatig verkregen.107 

 
Ook de tijdens het latere bezoek meegenomen zaken hadden niet in beslag genomen 
mogen worden. Het Gerechtshof is van oordeel dat het schriftelijke bewijsmateriaal dient te 
worden aangemerkt als onrechtmatig verkregen. Hetzelfde geldt voor het overige 
bewijsmateriaal. Het hof vernietig het vonnis, verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte 
ten laste is gelegd en spreekt hem daarvan vrij.108 
 
In het najaar van 1987 moet de arts van ‘De Terp’ zich verantwoorden voor het Medisch 
Tuchtcollege.109 De inspecteur van de volksgezondheid heeft een klacht ingediend. Hij stelt 
dat de arts zich schuldig heeft gemaakt aan twee zaken. Ten eerste heeft hij het leven van 
een aantal patiënten beëindigd zonder dat is voldaan aan de voorwaarden die aan een 
vanuit medisch oogpunt toelaatbare levensbeëindiging moeten worden gesteld. En ten 
tweede heeft de arts zich schuldig gemaakt aan het afgeven van valse verklaringen van 
overlijden. Als voorwaarden voor zorgvuldige levensbeëindiging noemt de inspecteur: 
uitdrukkelijk verzoek, diepgaand en herhaald overleg met patiënt, consultatie van een 
andere, onafhankelijke arts, en uitgebreide medische verslaglegging. De arts heeft de 

                                                      
107 Nederlandse Jurisprudentie 1987, nr. 609: 2138. 
108   Nederlandse Jurisprudentie 1987, nr. 609: 2139. De advocaat-generaal Feber noemt het jammer 
dat het hof niet – zoals de rechtbank – is toegekomen aan een inhoudelijke beoordeling van de feiten 
zelf.   
109 Het hoofdbestuur van de KNMG meent dat alhoewel dubbele toetsing strikt naar de letter van de 
wet mogelijk is, er toch vragen bij kunnen worden geplaatst. Het hoofdbestuur pleit ervoor in die 
gevallen van het medisch handelen, dat er aanleiding is om een tuchtrechtelijke en/of strafrechtelijk 
toetsing te overwegen, in een zo vroeg mogelijk stadium overleg te doen plaatsvinden tussen het 
Openbaar Ministerie en het Staatstoezicht op de Volksgezondheid over de vraag welke rechtsgang het 
meest geëigend is. Dit overleg dient bij voorkeur zo spoedig mogelijk tot een beslissing te leiden. Het 
hoofdbestuur vindt in het algemeen dat er gekozen moet worden tussen een strafrechtelijke óf  
tuchtrechtelijke weg. Als er overigens sprake is van ernstig strafwaardig gedrag, verdient een 
strafrechtelijke toetsing de voorkeur, zo meent het hoofdbestuur. Theoretisch is het mogelijk dat bij een 
strafrechtelijke toetsing niet de inhoud van het medisch handelen ter beoordeling staat, maar alleen de 
schending van de strafrechtelijke norm, bijvoorbeeld bij het afgeven van een valse verklaring van 
overlijden. In een dergelijk geval kan er wel reden zijn tot aparte tuchtrechtelijke toetsing van het 
medisch handelen. Omdat dubbele rechterlijk toetsing bij euthanasie en/of levensbeëindigend handelen 
in beginsel altijd mogelijk is, vergt het hiervoor weergegeven dilemma naar de mening van het 
hoofdbestuur nadere bezinning (KNMG 1987 Commentaar: 204). 
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gestelde voorwaarden niet bestreden. In het bijzonder heeft hij toegegeven dat hij niet 
heeft voldaan aan de vereiste verslaglegging. 
 
Het tuchtcollege verenigt zich met de stelling van de inspecteur dat de genoemde 
voorwaarden gesteld moeten worden bij euthanasie. Aan deze voorwaarden heeft de arts in 
meerdere opzichten niet voldaan. Het gaat hierbij ten eerste om de vraag of de uitingen van 
de patiënten met recht als een verzoek om het leven te beëindigen werden opgevat. 
Hierover bestaat serieuze twijfel. Van enig diepgaand of herhaald overleg met de patiënt in 
kwestie is niet gebleken. Verder is het overleg met een andere arts onvoldoende uit de verf 
gekomen. Ook aan de voorwaarde omtrent verslaglegging is niet voldaan. Hieruit volgt dat 
de klacht gegrond is. De klacht omtrent de overlijdensverklaring wordt gegrond verklaard in 
drie van de vier gevallen.110 
 
Naar het oordeel van het Medisch Tuchtcollege heeft de arts zich schuldig gemaakt aan 
handelingen die het vertrouwen in de stand der geneeskundigen ondermijnen. De gebleken 
handelingen moeten de arts ernstig worden aangerekend. Het college meent dat de 
klachten van zo ernstige aard zijn dat het zonder meer gerechtvaardigd zou zijn om de arts 
gedurende een aantal maanden te schorsen in de uitoefening van de geneeskunst. Gezien 
het feit dat de arts in het kader van de strafprodecure enige maanden gedetineerd is 
geweest, gezien de belasting van de grote publiciteit die de zaak begeleidde, en gezien het 
feit dat de arts heeft laten weten in de toekomst niet meer zo te zullen handelen, volstaat 
het Medisch Tuchtcollege met het opleggen van een berisping.111  

7.4  VERPLEEGKUNDIGEN EN EUTHANASIE 

Niet alleen artsen zijn beroepsmatig betrokken bij levensbekortend handelen maar ook 
verpleegkundigen en verzorgenden. Het meest in het oog springende voorbeeld is de 
verpleegkundige die werkte bij de dokter van ‘De Terp’.112  In de periode 1986-1989 spelen 
zich twee rechtszaken af die betrekking hebben op verpleegkundigen en euthanasie. De 
eerste betreft een ziekenverzorgende waarvan in 1986 – het wetgevingsdebat over het 
voorstel Wessel-Tuinstra en de ‘Proeve’ was net begonnen – bekend werd dat hij een einde 
heeft gemaakt aan het leven van een aan hem toevertrouwde pupil.113 In januari 1987 lekt 
uit dat een aantal verpleegkundigen in het VU-ziekenhuis in Amsterdam een einde gemaakt 
hebben aan het leven van patiënten in coma. Met name deze laatste rechtszaak maakt 
duidelijk dat de samenwerking tussen artsen en verpleegkundigen en verzorgenden 
verbetering behoeft. Een handschoen die wordt opgenomen door organisaties van 
verpleegkundigen en verzorgenden in samenwerking met de KNMG.   

                                                      
110 In een van de vier gevallen is de patiënt, zo werd in paragraaf 6.5 vermeld, waarschijnlijk 
overleden aan een longembolie. 
111 De inspecteur heeft verzocht de beslissing in het openbaar uit te spreken en bekend te maken op 
de gebruikelijke manier. De arts heeft zich tegen deze verzoeken niet verzet en het college acht het in 
verband met het algemeen belang gepast dit te doen (Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1988: 111-
118); ook in Medisch Contact 1988: 339-342). Laatstgenoemd blad laat weten dat noch de arts, noch 
de inspecteur in hoger beroep is gegaan. 
112 In paragraaf 6.5 is vermeld dat deze verpleegkundige ontslagen is en dat er een justitieel 
onderzoek naar hem is begonnen, dat nooit geleid heeft tot een rechtszaak. Verpleegkundigen hebben 
zich toen georganiseerd en een zwartboek geschreven. 
113 In het tehuis ging men er in eerste instantie van uit dat de patiënt een natuurlijke dood was 
gestorven. De volgende dag bekende de ziekenverzorgende aan de directeur dat hij de neus van de 
patiënt zo lang had dichtgehouden dat deze stikte. De directie schakelde de politie in (Enthoven 1988: 
214). 
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DE ZAAK VAN DE ZIEKENVERZORGENDE  

De ziekenverzorgende die in februari 1986 het leven van een van zijn pupillen beëindigd 
heeft, staat in maart 1987 wegens moord terecht voor de rechtbank Rotterdam. De man 
doet een beroep op overmacht in de vorm van psychische overmacht en in de vorm van 
noodtoestand. 
 
Wat betreft de noodtoestand zegt de rechtbank dat iemand slechts dan verkeert in een 
noodtoestand - in de zin van conflict van plichten - indien hij gedwongen is een keuze te 
maken uit twee, op hem rustende, conflicterende plichten. In zo’n situatie verkeerde de man 
niet. Op hem rustte - als ziekenverzorgende - enerzijds wel de plicht het leven van zijn 
patiënt niet te beëindigen, doch anderzijds niet de plicht zelfstandig - zonder opdracht van 
een arts - maatregelen ter leniging van de nood van zijn patiënt te nemen die gevaar voor 
de patiënt met zich meebrachten. Ook het beroep op noodtoestand-exces faalt volgens de 
rechtbank.  
 
De rechtbank acht de man strafbaar maar heeft oog voor de omstandigheden waaronder de 
man zijn werk moest verrichten. Uit een rapport van een deskundige blijkt dat de man 
bovendien verminderd toerekeningsvatbaar is. Hij wordt veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van twaalf maanden waarvan zeven voorwaardelijk met een proeftijd van 
twee jaar.114 
 

  In hoger beroep worden de gronden overgenomen maar wordt de man veroordeeld tot 10 
weken gevangenisstraf.115 Aan de overwegingen ten aanzien van de straf voegt het  hof 
toe:  
 

Het vonnis van de rechtbank heeft voor de man verstrekkende gevolgen gehad. 
Als gevolg van de publiciteit waarmee het proces was omringd, heeft hij zijn 
werk verloren. De uitspraak van het vonnis heeft hem, zowel geestelijk als 
lichamelijk ernstig aangegrepen. Hij is ook thans werkloos en hij zal naar het 
zich laat aanzien niet binnen afzienbare tijd werk weten te krijgen.116 

DE ZAAK VAN DE VERPLEEGKUNDIGEN VAN HET VU-ZIEKENHUIS 

Vier verpleegkundigen van het VU-ziekenhuis staan in maart 1988 voor de rechter. Hen 
wordt ten laste gelegd dat ze drie patiënten in coma het leven hebben benomen. De 
verpleegkundigen doen een beroep op noodtoestand. Er is sprake van een conflict van 
plichten, omdat zij in hun taak van het verlichten van het lijden van de patiënt genoodzaakt 
waren een einde aan het leven van deze patiënten te maken. De rechtbank verwerpt dit 
beroep daar het beëindigen van het leven naar verantwoord verpleegkundig inzicht, 
getoetst aan de in de verpleegkundige ethiek geldende normen niet past in het beroep van 
de verpleegkundige. Het toedienen van geneesmiddelen op eigen initiatief is een handeling 
die een verpleegkundige nooit mag verrichten. 
 
Verder doen de verpleegkundigen een beroep op gewetensdrang. Ten aanzien van dit 
verweer meent de rechtbank dat op grond van wet, jurisprudentie en beleid van het 
Openbaar Ministerie het op actieve wijze beëindigen van het leven van comateuze 
patiënten, zonder een daaraan voorafgaand uitdrukkelijk verzoek van de patiënt zelf, niet 

                                                      
114 Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1988: 1389-1391. De officier had ook om ontzetting uit het 
beroep gevraagd, maar dat was volgens de rechtbank niet mogelijk en ook niet nodig. 
115 Dat is gelijk aan het voorarrest. 
116 Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1989: 108. 
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toegelaten is. Daar het hier verpleegkundigen betreft die wisten dat actieve 
levensbeëindiging bij comapatiënten niet geoorloofd is, die bovendien werkten op de 
afdeling waar in verhouding veel comapatiënten zijn en waar verhoudingsgewijs zwaardere 
gevallen behandeld worden, mocht van hen verwacht worden dat zij de druk waaraan zij 
bloot stonden, zouden weerstaan. 
 
De verpleegkundigen worden veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van twee tot zes 
maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.117 Tot de straf van zes maanden 
voorwaardelijk118 komt de rechtbank op grond van de volgende afweging. Van de ene kant 
werden de verpleegkundigen in hun werk geconfronteerd met medische 
behandelingsmethoden die het leven verlengden van patiënten waarvan genezing 
uitgesloten was, en van de andere kant waren de omstandigheden waarin zij moesten 
werken verre van optimaal. Zo ontbrak op de afdeling regelgeving omtrent de 
levensbeëindiging van comateuze patiënten en was het staken van een behandeling er niet 
bespreekbaar. Verder werden de verpleegkundigen onvoldoende begeleid in hun zware 
taak. Tegenover dat laatste staat dat de verpleegkundigen van hun kant onvoldoende 
stappen ondernomen om meer begeleiding te krijgen. De rechtbank is ervan overtuigd dat 
de verpleegkundigen tot hun handelen werden bewogen door een emotionele betrokkenheid 
bij de patiënten.119 

DE ROL VAN DE VERPLEEGKUNDIGEN BIJ EUTHANASIE 

Opnieuw is duidelijk geworden dat de positie van verpleegkundigen nog heel wat discussie 
behoeft. De zaak van de VU-verpleegkundigen en de betrokkenheid van een 
verpleegkundige bij de zaak ‘De Terp’ maken dat de positie van deze beroepsgroep 
uitgebreider bediscussieerd gaat worden. Alhoewel sommige mensen menen dat de 
desbetreffende verpleegkundigen beter hadden moeten weten120, vinden anderen het 
onrechtvaardig dat verpleegkundigen – anders dan artsen – al ontslagen worden voordat 
onomstotelijk vaststaat dat ze schuld hebben.121 
 
De KNMG neemt samen met ‘Het Beterschap’ de handschoen op en publiceert in 1987 
richtlijnen inzake euthanasie voor verpleegkundigen.122 De organisaties zien als taak van de 
verpleegkundigen: het signaleren van de hulpvraag en een bijdrage in de besluitvorming, 
waarbij aangetekend wordt dat de beslissing bij de arts ligt. Euthanasie, daar zijn de 
organisaties expliciet over, is juridisch gesproken een niet te delegeren handeling, een 
verpleegkundige mag er dan ook niet mee belast worden. De organisaties zijn er duidelijk 

                                                      
117 Enthoven 1988: 239. 
118 Voor de verpleegkundige die bij alle drie de bewezen verklaarde gevallen van levensbeëindiging 
betrokken was geweest. 
119 Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1988, nr. 65: 434-438. Het Openbaar Ministerie besluit niet in 
hoger beroep te gaan omdat de rechtbank de stellingname van het Openbaar Ministerie heeft 
gehonoreerd met dien verstande dat zij lagere straffen oplegde dan was gevraagd (de eisen variëerden 
van drie maanden voorwaardelijk tot zes maanden onvoorwaardelijk). Het verschil in strafmaat 
rechtvaardigde het aantekenen van appel, naar het oordeel van het Openbaar Ministerie, niet 
(Handelingen Eerste Kamer 1987-1988, Aanhangsel, nr. 30). Enthoven meldt dat tijdens de behandeling 
van de zaak spanningen op de afdeling waar de verpleegkundigen werkten aan het licht kwamen. Het 
hoofd van de afdeling zou tegen elke vorm van levensbekorting zijn en er zou zelfs geen gesprek over 
het onderwerp met hem mogelijk zijn. 
120 Stolker wijst er bijvoorbeeld op dat in het VU-ziekenhuis een euthanasieprotocol bestaat waaraan 
de verpleegkundigen  voorbij zijn gegaan (Stolker 1987). 
121   Van Aller 1987.  
122 ‘Het Beterschap’ had in 1985 al een brochure met richtlijnen geschreven (vermeld in paragraaf 
6.5). 
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over: als een verpleegkundige of verzorgende zelfstandig tot euthanasie overgaat zelfs als 
zij daarbij dezelfde, zorgvuldigheidseisen hanteert als de arts, zal het Openbaar Ministerie 
zeker tot vervolging overgaan.123  
 
Een paar jaar later zal  de KNMG met een andere organisatie van verpleegkundigen – 
Nieuwe Unie 1991 – overeenstemming bereiken over een nieuwe versie van de 
richtlijnen.124 Ook dan wordt gesteld dat euthanasie voorbehouden is aan artsen. 
 

7.5  INFORMATIE OVER DE PRAKTIJK VAN EUTHANASIE 

In deze periode is de praktijk van euthanasie onderwerp van enkele kleine onderzoeken. Bij 
een nascholingscursus voor artsen wordt een enquête gehouden. Van de 63 
geënqueteerden blijken er twee onder geen enkele voorwaarden bereid tot het uitvoeren 
van ‘actieve euthanasie’. Van deze artsen hebben er 54 in de afgelopen twee jaar 
‘euthanasie’ toegepast, waarvan het merendeel meer dan eens.125 Wat betreft de 
zorgvuldigheidseisen zeggen 41 altijd een andere arts te consulteren. Uit de discussie onder 
de geënqueteerde artsen blijkt dat onderlinge toetsing inzake de voorgenomen uitvoering 
van ‘euthanasie’ wordt ervaren als een bijdrage aan de zorgvuldigheid van het handelen. De 
artsen geven er blijk van onzeker te zijn over de juiste techniek voor het toepassen van 
‘euthanasie’. In de discussie wordt gepleit voor meer openheid ten aanzien van 
levensbeëindiging. Deze openheid mag echter niet leiden tot een criminaliserende sfeer. Een 
sfeer die tot nu toe volgens deze artsen wel bestaat.126 
 
Een onderzoekje in Den Haag werpt enig licht op de verzoeken om euthanasie en de reactie 
daarop van artsen. De onderzochte 25 huisartsen zijn 17 maal geconfronteerd met een 
verzoek om euthanasie.127 In bijna de helft van de verzoeken betreft het mensen met 
kanker. Drijfveren voor de verzoeken zijn: uitzichtloosheid van het lijden, pijn, angst en 
benauwdheid. Van de 17 verzoeken zijn er 9 ingewilligd. Van de overige 8 heeft de arts in 2 
gevallen besloten het verzoek te honoreren, maar is de patiënt overleden voordat het 
euthanaticum is toegediend.128 
 
Niet alle artsen beschikken over een netwerk waarin de door hen gewenste consultatie kan 
plaatsvinden. Uit een interview met Cohen - een zogenaamde ‘vertrouwensarts’ van de 
NVVE129 - blijkt dat hij zo’n drie keer per week in die hoedanigheid wordt opgebeld. Cohen 

                                                      
123 KNMG en ‘Het Beterschap’ 1987.  
124 KNMG 1992. 
125 Van der Werf 1986. Door de 63 cursisten is de afgelopen twee jaar ongeveer 90-maal ‘euthanasie’ 
uitgevoerd;  voor heel Nederland zou dit betekenen 5000 gevallen van actieve levensbeëindiging per 
jaar. 
126 Van der Werf 1986. De hoofdofficier van justitie in de regio was bij de bespreking aanwezig. 
127 Oliemans en Nijhuis 1986: 691. 
128 Extrapolatie van deze cijfers levert op dat in ongeveer 2% van alle sterfgevallen euthanasie door 
een (Haagse) huisarts wordt toegepast (Oliemans en Nijhuis 1986: 691). 
129 Bijna vanaf het ontstaan van de NVVE zijn er artsen die aangeboden hebben behulpzaam te willen 
zijn in geval er bij iemand problemen ontstaan betreffende een euthanasie. Deze bijstand kan bestaan 
uit het informeren van collega’s maar ook uit het bijstaan van patiënten die dood willen maar een 
onwillige arts treffen. De ‘vertrouwensartsen’ proberen in een dergelijke situatie te bemiddelen tussen 
patiënt en arts. Soms gaan ze over – zo blijkt begin jaren negentig - tot meer actieve hulp bij 
levensbeëindiging.  In een paar gevallen leidt dit tot rechtszaken. Deze rechtszaken zijn beschreven in 
paragraaf 9.2.  
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stelt zich als vertrouwensarts dag en nacht beschikbaar om artsen, die met problemen rond 
het vraagstuk van de euthanasie zitten, op te vangen en eventueel te helpen.130 
 
Ook persoonlijke ervaringen van artsen worden gepubliceerd. Spreeuwenberg stelt dat hij 
‘geëigend’ sterven mogelijk wil maken.131 Opnieuw onderstreept hij dat de vraag om 
levensbeëindiging moet worden opgenomen in de gehele stervenshulp. Hij acht vrijwilligheid 
belangrijk maar meent dat in enkele gevallen - hij denkt daarbij aan sommige pasgeborenen 
- onvrijwillige levensbeëindiging mogelijk moet zijn. Euthanasie komt in zijn optiek niet vaak 
voor. Redenen die hij zelf opgeeft voor euthanasie zijn benauwdheid, de onmogelijkheid om 
voedsel en drinken op te nemen, pijn en een langdurig stervensproces met veel geestelijk 
leed. Spreeuwenberg ondervindt geen technische problemen bij het toepassen van 
euthanasie. Hij heeft een voorkeur voor een langzame methode en hij laat de euthanasie 
het liefst ‘s avonds plaatsvinden. Spreeuwenberg vult steeds een verklaring van natuurlijk 
overlijden in en motiveert dat door te stellen dat de dood hoe dan ook spoedig ingetreden 
zou zijn. Het aangeven van euthanasie leidt in zijn optiek tot onvoorspelbaar gedrag bij 
justitiële autoriteiten. Spreeuwenberg meent dat een arts formeel zijn handelen moet 
verantwoorden en hij bepleit in dit verband intercollegiale toetsing. De justitiële weg acht hij 
minder geschikt.132 
 

7.6  POLITIEKE ONTWIKKELINGEN 

HET KABINET 

Naar aanleiding van het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel Wessel-
Tuinstra en de ‘Proeve’, besluit het kabinet te bezien of de geadviseerde beperkte wetgeving 
tot stand kan worden gebracht.133 Ter voorbereiding daarvan vraagt het kabinet op 30 
januari 1987 advies aan bij de Gezondheidsraad over de zorgvuldigheidseisen. De gedachte 
is deze zorgvuldigheidseisen op te nemen in de Wet regelende de Uitoefening der 
Geneeskunst (WUG). Het kabinet wil de strafbaarheid van euthanasie in het Wetboek van 
Strafrecht ongewijzigd laten maar wil er een artikel in opnemen waarin een relatie gelegd 
wordt tussen artikel 40 van het Wetboek van Strafrecht en de zorgvuldigheidseisen in de 
WUG. Aan de vergadering van procureurs-generaal wordt om advies gevraagd omtrent de 
geadviseerde aanvulling van het Wetboek van Strafrecht met een bepaling betreffende de 
                                                      
130 Van Aken 1986: 81-87. 
131 Spreeuwenberg 1986 Verantwoorde levensbeëindiging : 13. 
132 Spreeuwenberg 1986 Verantwoorde levensbeëindiging : 17-23. Andere ervaringen zijn te vinden bij 
Vissel en Van Ree. Vissel (algemeen chirurg) doet verslag van een “bijzonder geval van euthanasie”. 
Het betreft hier niet zozeer actieve levensbeëindiging maar een dood ten gevolge van ophouden met 
eten en drinken (Vissel 1986). De psychiater Van Ree vermeldt dat hij in het verleden wel eens hulp bij 
zelfdoding heeft verleend aan een lichamelijk gezonde patiënt met psychisch lijden. Hij heeft daarvan 
toen het Openbaar Ministerie en de KNMG in kennis gesteld en de zaak is geseponeerd. Hij wil 
dergelijke hulp scheiden van euthanasie als vorm van stervensbegeleiding. Waar hij in de 
laatstgenoemde situatie de mening onderschrijft dat het verlangen van de patient het uitgangspunt 
moet zijn van medisch handelen, meent hij dat ten aanzien van een verzoek om actieve doding bij 
psychisch lijden de onverminderde strafbaarheid en het opportuniteitsbeginsel de leidende principes 
moeten zijn  (Van Ree 1986). 
133 De Raad van State had geadviseerd in het Wetboek van Strafrecht een bepaling op te nemen 
waarin omschreven staat wat niet onder ‘euthanasie’ verstaan wordt en een artikel waarin een relatie 
wordt gelegd tussen zorgvuldigheidseisen en overmacht in de vorm van noodtoestand in geval van 
euthanasie. Verder meende de Raad van State dat het goed zou zijn om de zorgvuldigheidseisen in een 
andere wet vast te leggen (zie paragraaf 6.1). 
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handelingen die niet als levensberoving in de zin van dat wetboek dienen te worden 
aangemerkt en over een verandering in de verklaring van overlijden opdat euthanasie als 
zodanig (en niet als een ‘niet-natuurlijke dood’) gemeld kan worden.134 

DE TWEEDE KAMER 

In het verslag van de vaste commissies blijkt dat D66, PvdA, PPR, PSP bezwaar aantekenen 
tegen wat door hen gezien wordt als een politiek van uitstel. Kohnstamm (D66) wil de 
regering tot haast spoeden. Hij stelt voor om de regering te verzoeken binnen drie maanden 
na het advies van de Gezondheidsraad met een wetsvoorstel over euthanasie te komen. De 
ministers Korthals Altes en Brinkman beloven dat ze voortvarend zullen handelen maar 
binden zich niet echt aan een termijn. Ze denken dat het mogelijk moet zijn het 
wetsvoorstel binnen een termijn van drie maanden na het uitbrengen van het advies van de 
Gezondheidsraad in te dienen.135  
 
De hierboven genoemde partijen, aangevuld met SGP en GPV, vrezen dat de 
rechtszekerheid niet gediend is met het nieuwe voorstel van de regering en verzetten zich 
tegen het opnemen van een ‘negatieve begripsbepaling’ in het Wetboek van Strafrecht. 
Tenslotte menen sommige van hen dat artikel 40 geweld wordt aangedaan in de 
voorgestelde constructie doordat er een heel systeem aan wordt opgehangen terwijl het 
artikel bedoeld is voor heel bijzondere gevallen.  
 
De standpunten van de regeringspartijen lopen uiteen. Het CDA stelt kort en bondig dat zijn 
standpunt sedert februari van het jaar daarvoor niet veranderd is, met andere woorden: het 
CDA wil geen legalisering van euthanasie. De VVD toont zich tevreden dat het kabinet nu - 
anders dan in 1986 - meent dat het indienen van een wetsvoorstel gewenst is.  
 
Het is met name de positie van het CDA die door andere partijen besproken wordt. Zo denkt 
de PPR te kunnen concluderen dat het CDA door de bocht is maar de voorgestelde vorm 
nodig heeft om dat te maskeren. Het GPV vraagt zich af of er niet sprake is van 
symboolwetgeving wanneer men “met de heer Borgman [constateert] dat het positief is dat 
euthanasie op grond van het Wetboek van Strafrecht strafbaar blijft”. Het strafbaar stellen 
zegt niets, zo meent het GPV, het gaat om de vraag “of er feitelijk gestraft zal worden in de 
gevallen waarin onverhoopt toch euthanasie wordt toegepast.”136 

DE GEZONDHEIDSRAAD 

De Gezondheidsraad zet er vaart achter. Reeds op 26 maart 1987 brengt een commissie van 
de Gezondheidsraad advies uit over de in de adviesaanvrage geformuleerde 

                                                      
134 Handelingen Tweede Kamer 1986-1987, Bijlagen, 19 359, nr. 4.  
135 Handelingen Tweede Kamer 1986-1987, Bijlagen, 19 359, nr. 7.  
136 Handelingen Tweede Kamer 1986-1987, Bijlagen, 19 359, nr. 6: 8. 
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zorgvuldigheidseisen.137 De commissie komt tot de volgende redactie van de 
zorgvuldigheidseisen138: 
 

1. De geneeskundige heeft aan de patiënt voorlichting gegeven over de situatie 
waarin deze zich bevindt en omtrent het te verwachten beloop en de eventuele 
mogelijkheden tot beïnvloeding daarvan. 
2. De geneeskundige is met de patiënt tot de overtuiging gekomen dat de 
patiënt zijn verzoek tot levensbeëindiging heeft gedaan en gehandhaafd in 
vrijwilligheid en na zorgvuldige overweging.139 
3. Indien de patiënt niet langer in staat is zijn wil te uiten, maar voordien een 
schriftelijk verzoek om levensbeëindiging heeft gedaan, mag op deze verklaring 
acht worden geslagen als uitdrukking van de wil van de patiënt, mits de 
geneeskundige de overtuiging heeft dat deze verklaring is afgelegd na 
zorgvuldige afweging en in vrijwilligheid en dat er voor de noodsituatie waarin 
de patiënt zich bevindt geen andere oplossingen zijn. 
4. De geneeskundige moet een geneeskundige hebben geraadpleegd die 
geacht kan worden tot het geven van een onafhankelijk oordeel in staat te zijn. 
5. De geneeskundige legt de feitelijke gang van zaken vast in een schriftelijk 
verslag waarin tenminste zijn vermeld:  

     a. de feiten en omstandigheden bedoeld onder 1 t/m 3 
  b. de naam en de zienswijze van de door hem geraadpleegde andere 

geneeskundige.  
  Dit verslag moet gedurende vijf jaar worden bewaard.140  

6. Indien de patiënt de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt, neemt 
de geneeskundige geen beslissing omtrent het verzoek tot levensbeëindiging, 
alvorens hij met de patiënt de vraag heeft besproken of deze er een 
overwegend en gefundeerd bezwaar tegen heeft zijn wettelijke 
vertegenwoordigers bij de besluitvorming te betrekken. Tenzij de patiënt een, 
naar het oordeel van de deskundige, overwegend en gefundeerd bezwaar heeft 
tegen het betrekken van zijn wettelijke vertegenwoordigers in de 

                                                      
137 Gezondheidsraad 1987. Samenstelling van de commissie: E. Borst-Eilers (arts, vice-voorzitter 
Gezondheidsraad), Th. M.G. van Berkenstijn (secretaris-generaal KNMG), J. van Gijn (hoogleraar 
neurologie), H.E. Henneveld (chirurg), S. de Kam (hoofdverpleegkundige), C. van der Meer (hoogleraar 
interne geneeskunde), A.P. Oliemans (huisarts), M.W.  Ribbe (verpleeghuisarts), H.D.C. Roscam Abbing 
(hoogleraar gezondheidsrecht), A. Runderkamp (verpleegkundige), R.C. Schokker (internist), E. 
Schroten (hoogleraar christelijke ethiek), J.A. Schulkens-van de Pol (huisarts), P. Vermey 
(ziekenhuisapotheker), H.H.G. Wiegman (directeur-geneesheer in een verpleeghuis), H.J. de Roy van 
Zuydewijn (secretaris). De commissie werd op 24 februari 1987 geïnstalleerd en kwam tweemaal 
plenair bijeen. 
138 De Gezondheidsraad reageert op de zorgvuldigheidseisen zoals die in de adviesaanvraag zijn 
geformuleerd. Opvallend afwezig daarbij is een omschrijving van het lijden of de situatie van de patiënt.  
139 De commissie verandert wat dit betreft het oorspronkelijke voorstel waarin staat dat zo mogelijk 
met de naaste omgeving van de patiënt gesproken moet worden. Zij meent dat een dergelijke bepaling 
strijdig kan zijn met het zelfbeschikkingsrecht en de beschermwaardigheid van de persoonlijke 
levenssfeer. 
140 Anders dan de Staatscommissie Euthanasie denkt de commissie dat de verplichting tot 
verslaglegging, hoewel administratief van aard, noodzakelijk is om toetsing van het medisch handelen 
achteraf mogelijk te maken. Door na te laten de relevante feiten en omstandigheden in een verslag 
neer te leggen, brengt de geneeskundige niet alleen zijn eigen geloofwaardigheid in gevaar, maar zou 
ook de algemene beschermwaardigheid van het leven van de aan zijn zorg toevertrouwde patiënt, als 
gevolg van de ontoetsbaarheid van zijn handelen, niet ten volle gewaarborgd zijn. 
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besluitvorming omtrent zijn verzoek, worden de laatstgenoemden in de 
besluitvorming betrokken.141  

DE KNMG 

De KNMG - gevraagd om een reactie op de adviesaanvrage zoals die uitgegaan is naar de 
Gezondheidsraad - spreekt haar teleurstelling uit dat zij als organisatie van medici niet eerst 
gevraagd is om de eisen van zorgvuldigheid op te stellen. Het hoofdbestuur heeft een aantal 
opmerkingen ten aanzien van de zorgvuldigheidseisen in de adviesaanvrage. Het 
hoofdbestuur bespreekt vier punten: elementen die in de adviesaanvraag ontbreken, de 
‘negatieve delictsomschrijving’, de zorgvuldigheidscriteria en de positie van de 
minderjarigen. 
 
Het hoofdbestuur mist in de adviesaanvrage een in zijn ogen belangrijk zorgvuldigheids-
criterium: het ontbreken van mogelijkheden om het lijden van de patiënt te verlichten. Met 
andere woorden: van euthanasie kan alleen sprake zijn bij een patiënt die onaanvaardbaar 
en uitzichtloos lijdt.142 Men voegt daaraan toe dat een arts die de zorgvuldigheidscriteria in 
acht heeft genomen erop moet kunnen rekenen dat hij niet vervolgd wordt.  
 
De hoofdbestuur van de KNMG verzet zich ook nu tegen het opnemen van de ‘negatieve 
begripsbepaling’. In zijn ogen is het niet juist en wettechnisch ook niet fraai om normaal 
medisch handelen op te nemen in een bepaling in het Wetboek van Strafrecht.  
 
Het hoofdbestuur pleit voor het maken van onderscheid tussen zorgvuldigheidseisen die 
wettelijk moeten worden vastgelegd en eisen die in een gedragscode kunnen worden 
omschreven. Het vereiste van het voorlichten van de patiënt en het vereiste dat met de 
patiënt nagegaan wordt of en in hoeverre de naaste omgeving bij de besluitvorming moet 
worden betrokken moet volgens het hoofdbestuur niet in de wet worden vastgelegd. De 
overige vereisten - het nagaan of het verzoek vrijwillig, zorgvuldig en duurzaam is, de 
schriftelijke wilsverklaring als substituut bij een patiënt die wilsonbekwaam geworden is, de 
consultatie van een andere arts en de verslaglegging – moeten wel verankerd worden in de 
wet, zij het dat het hoofdbestuur bij een aantal vereisten kiest voor een andere tekst. 
 

 Het hoofdbestuur gaat ook nog in op de positie van de minderjarigen. Het meent dat 
iedereen, ook minderjarigen, het recht heeft een verzoek tot euthanasie in te dienen. De 
vraag is of een minderjarige een weloverwogen en vrijwillig verzoek kan doen. Dat moet per 
individueel geval nagegaan worden waarbij men erop wijst dat sommige ernstige zieke 
jonge kinderen een grote rijpheid aan de dag leggen. De ouders zullen een belangrijke rol 
spelen; zij moeten dan ook worden geïnformeerd over het verzoek. De mening van de 
                                                      
141 Ook hier heeft de commissie een andere redactie dan de ministers:  

De commissie meent er goed aan te doen er aan te herinneren dat de overmachtssituatie 
waarin de geneeskundige zich bevindt een gegeven is; daaraan doet de minderjarigheid 
van de patiënt vanzelfsprekend niets af. Gegeven de overmachtssituatie acht zij het niet 
juist ten aanzien van het verzoek van de patiënt een leeftijdsgrens te stellen.... De 
cruciale vraag betreft veeleer de mate waarin de patiënt in staat kan worden geacht zijn 
wil te bepalen en een inzicht te hebben in de situatie waarin hij verkeert. Met de 
staatscommissie... is onze commissie van mening dat geen leeftijdsgrens dient te worden 
gesteld en dat het verzoek dient te worden beoordeeld aan de hand van de vraag of de 
patiënt geacht kan worden een weloverwogen keuze te hebben gemaakt en of hij de 
geestelijke en lichamelijke rijpheid heeft om de draagwijdte van zijn verzoek te beseffen 
(Gezondheidsraad 1987: 23). 

142 Het hoofbestuur herhaalt de omschrijvingen zoals die vermeld zijn bij de behandeling van de zaak 
Schoonheim voor het hof Den Haag. 



 7 Een voorlopige afronding 1986-1989 
 

  223 
 
 
 
 
 
 
hoofdstuk7afa 

 

De vergadering heeft zich ook gebogen over de verklaring van overlijden. Ten aanzien van 
de voorgestelde verklaring van overlijden stelt ze dat daarin de arts op straffe van een 
geldboete van de derde categorie, verplicht is om zelf aangifte te doen van het door hem 
begane strafbare feit (de volgens artikel 293 strafbare euthanasie). De vergadering meent 
dat deze verplichting op gespannen voet staat met het beginsel dat een verdachte niet 
verplicht is om aan zijn eigen veroordeling mee te werken (het beginsel van nemo 
tenetur).146 

TWEEDE KAMER EN RAAD VAN STATE 

Daarna volgt stilte van de kant van de regering. Kohnstamm wijst er in juni 1987 op dat de 
termijn van drie maanden na het verschijnen van het advies van de Gezondheidsraad is 
verstreken en  vraagt wanneer de regering denkt met een voorstel te komen. De ministers, 
die zich opnieuw bereid tonen voortvarend te handelen, laten weten dat zij zich nog 
beraden.147 Daarop volgt een debatje in de Tweede Kamer waarin Kohnstamm en Haas-
Berger opnieuw aandringen op een duidelijke uitspraak van het kabinet. Minister van Justitie 
Korthals Altes kan de gewenste duidelijkheid niet geven maar hij denkt wel dat het 
“volstrekt redelijk is als de Kamer van ons met Prinsjesdag een uitspraak verlangt over de 
plaats waar wij dan staan.”148 
 
Uiteindelijk ontvangt de Tweede Kamer op 28 augustus 1987 een brief waarin de ministers 
te kennen geven dat er een wetsvoorstel bij de Raad van State aanhangig wordt gemaakt. 
De hoofdlijnen van deze wet zijn: het Wetboek van Strafrecht blijft ongewijzigd; de door de 
Raad van State geadviseerde ‘negatieve definitiebepaling’ komt niet in het Wetboek van 
Strafrecht, maar in de Wet regelende de Uitoefening der Geneeskunst; in diezelfde wet 
komen ook de zorgvuldigheidseisen te staan; ten aanzien van de overlijdensverklaring 
worden geen veranderingsvoorstellen ingediend.149  
 
De Raad van State adviseert op 11 november 1987 over het voorstel en heeft zoals te 
verwachten geen grote bezwaren. De Raad wijst op een mogelijke onduidelijkheid in de 
paragraaf waarin als een van de in acht te nemen zorgvuldigheidseisen vermeld staat dat de 
geneeskundige met de patiënt en met diens naaste omgeving, mits de patiënt daar geen 
bezwaar tegen heeft, tot de overtuiging moet zijn gekomen dat het verzoek vrijwillig is 
gedaan. De Raad waarschuwt voor een formulering waarin het lijkt alsof de omgeving van 
de patiënt de beslissende stem heeft in euthanasie. Het eerdere voorstel van de Raad 
consultatie te laten geschieden door een door de beroepsorganisatie aangewezen 
geneeskundige, is door de regering van de hand gewezen. De Raad beveelt aan dit punt 
opnieuw te overwegen. Een punt waar de Raad van State bezwaar tegen maakt, betreft het 
ontbreken van een nieuwe regeling betreffende de verklaring van overlijden. De Raad is er 
niet van overtuigd dat het probleem van het schenden van het nemo tenetur-beginsel 
dreigt. Hij constateert dat er maar een marginaal verschil is tussen het niet invullen van de 
verklaring van natuurlijk overlijden en het verklaren dat euthanasie is toegepast. In beide 
gevallen zal de arts als verdachte worden aangemerkt. Bovendien is het de vraag of een 
geneeskundige, die euthanasie heeft toegepast waarvoor een beroep op overmacht kan 
worden gedaan, aangifte doet van een strafbaar feit. De in 1986 door de Raad geadviseerde 

                                                      
146 Handelingen Tweede Kamer 1986-1987, Bijlagen, 19 359, nr. 8. 
147 Handelingen Tweede Kamer 1986-1987, Bijlagen, 19 359, nr. 9. 
148 Handelingen Tweede Kamer 1986-1987: 4909. 
149 Handelingen Tweede Kamer 1986-1987, Bijlagen, 19 359, nr. 10.  
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ouders zal zwaar wegen maar niet altijd doorslaggevend zijn. Het hoofdbestuur kan zich dan 
ook niet vinden in de opvatting van de regering dat er een vetorecht is als een van de beide 
ouders niet kan instemmen met de euthanasie van een minderjarige die de leeftijd van 
zestien jaar nog niet heeft bereikt.143 

 
 Tot slot herinnert het hoofdbestuur eraan dat het op 11 februari 1987 gesproken heeft met 

de vergadering van procureurs-generaal en dat daar vergaande overeenstemming is bereikt 
over een meldingsprocedure na euthanasie. De minister, die in dat gesprek het belang van 
de inzichten van het bestuur van de KNMG op het punt van de euthanasie onderkende, 
zegde toe hier met voortvarendheid zijn standpunt over te bepalen.144 

DE VERGADERING VAN PROCUREURS-GENERAAL 

Al snel na het rapport van de Gezondheidsraad volgt de - ten aanzien van het voorstel 
tamelijk negatieve - brief van de vergadering van procureurs-generaal. De vergadering 
meent dat met de ‘negatieve begripsbepaling’ een, vanuit wetssystematisch oogpunt 
beschouwd, onwenselijk geachte fictie wordt vastgelegd. De vergadering vraagt zich af of 
de dood als neveneffect van pijnbestrijding in strafrechtelijke zin wel goed kan worden 
onderscheiden van het toepassen door de arts van ‘actieve euthanasie’. Zij menen dat 
daarmee het risico ontstaat dat bepaalde vormen van ‘actieve euthanasie’ via de 
voorgestelde definitiebepaling aan strafrechtelijke toetsing worden ontrokken. Daarnaast 
meent de vergadering dat vanuit de praktijk van de rechtshandhaving geen behoefte 
bestaat aan de ‘negatieve begripsbepaling’. De vergadering komt tot de conclusie dat de 
opneming van de besproken bepaling in het Wetboek van Strafrecht geen overweging 
verdient. 
 
Opnemen van de zorgvuldigheidseisen in de Wet regelende de Uitoefening van de 
Geneeskunst lijkt de vergadering een goed idee. Maar de vergadering is van mening dat de 
opneming van het ‘relatieartikel’145 in het Wetboek van Strafrecht onwenselijk is. Hiermee 
wordt de reikwijdte van het overmachtbegrip voor de toepassing van artikel 293 van het 
Wetboek van Strafrecht ingeperkt. Een dergelijke inperking acht de vergadering met het oog 
op het algemene karakter van het begrip overmacht in het strafrecht en zijn functie in de 
rechtsontwikkeling, onjuist. Daarbij wijst de vergadering op het dynamische karakter van 
overmacht. Enerzijds valt niet op voorhand te zeggen dat de rechter een beroep op 
overmacht zal honoreren en anderzijds betekent niet-naleving van de zorgvuldigheidseisen 
niet per definitie een afwijzen van het beroep op overmacht. Als toch een dergelijk artikel 
overwogen wordt, menen de procureurs-generaal dat aansluiting bij artikel 293 van het 
Wetboek van Strafrecht de voorkeur verdient boven aansluiting bij artikel 40. 
 

                                                      
143 In de adviesaanvraag staat dat de positie van de minderjarigen een bijzondere regeling verlangt. 
In aanvulling op de voor alle gevallen van euthanasie te stellen vereisten wordt een bepaling van de 
volgende inhoud overwogen: 

Indien de patiënt de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt, worden zijn wettelijke 
vertegenwoordigers steeds bij de besluitvorming betrokken. Indien deze of een van hen 
zich niet met het verzoek om levensbeëindiging kunnen verenigen, blijft een beslissing 
daartoe achterwege. Indien de patiënt de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt, beslist de 
geneeskundige niet, alvorens hij de wettelijke vertegenwoordigers van de patiënt bij de 
besluitvorming heeft betrokken (KNMG 1987 Antwoord: 770). 

144 KNMG 1987 Antwoord: 770-776.  
145 Het artikel dat een verband moet leggen tussen de Wet Uitoefening Geneeskunst en artikel 40 van 
het Wetboek van Strafrecht op het terrein van de euthanasie. Er is op dat moment nog geen concept-
tekst van dit artikel voorhanden. 
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bepaling ten aanzien van jongeren is door de regering niet overgenomen.150 De Raad van 
State dringt aan op een betere motivering van het regeringsstandpunt in deze.151  
 
In haar antwoord op het advies van de Raad van State neemt de regering het voorstel ten 
aanzien van de consultatie ook nu niet over. Met name de vrees voor routinematig 
afhandelen en het open willen laten van een vrije artsenkeuze motiveert haar hiertoe. Een 
enkel kritiekpunt van de Raad wordt wel overgenomen, met name de kwestie aan wie het 
schriftelijk verslag moet worden overhandigd. De Raad heeft gepleit voor de geneeskundige 
inspectie, de regering tot dan toe voor de officier van justitie. Bij nader inzien meent de 
regering dat het uit het oogpunt van wetssystematiek en doeltreffendheid aanbeveling 
verdient dat de arts het verslag ter beschikking stelt aan de lijkschouwer.152 Het voorstel 
wordt op 11 december 1987 naar de Tweede Kamer gestuurd.153 
 
In mei 1988 wordt het wetsvoorstel besproken in de vergadering van de vaste 
kamercommissies van Justitie en Volksgezondheid. Zoals te verwachten toont het CDA zich 
tevreden, stelt de VVD zich wat afwachtend op, meent de PvdA dat het voorstel het 
probleem niet oplost, is D66 teleurgesteld, zijn de SGP en het GPV verontrust, is de RPF niet 
alleen ongerust maar ook ontsteld, beziet de PPR het voorstel met gemengde gevoelens en 
meent de PSP dat de indieners met een grote boog om de centrale vraag wat zij van 
euthanasie vinden heenlopen.154 De parlementaire voorbehandeling wordt eind december 
1988 afgesloten. 

REACTIES OP HET REGERINGSVOORSTEL 

Met name juristen reageren op het voorstel. Zij noemen het voorstel een juridisch 
merkwaardige constructie omdat het voor een zo individuele situatie als een conflict van 
plichten wettelijke zorgvuldigheidseisen vaststelt.155 Deze constructie wordt gezien als het 
gevolg van een  politiek compromis156 en aangemerkt als een instandhouden van de 
bestaande situatie.157 Het resultaat is, volgens deze auteurs, een voorstel dat geen 
rechtszekerheid biedt:  
 

Het is juridisch een vrijwel onmogelijke opgave om enerzijds de 
verbodsbepaling van artikel 293 van het Wetboek van Strafrecht en daarmee 
ook de strafbaarheid van euthanasie integraal te handhaven en anderzijds aan 
individuele artsen uitgaande van het overmachtsbegrip een zekere mate van 

                                                      
150 De Raad meende dat jongeren vanaf 16 jaar geen toestemming van hun wettelijke 
vertegenwoordigers behoeven. Ten aanzien van de positie van  jongeren tussen 12 en 16 jaar merkte 
de Raad toen op dat de problematiek van niet-overeenstemming tussen vertegenwoordigers en 
minderjarigen nadere bestudering behoeft. De regering meent – anders ook dan de Gezondheidsraad 
en de KNMG - dat het vetorecht van de wettelijke vertegenwoordigers van minderjarigen onverkort 
dient te gelden maar heeft wel al de geplande daling van de meerderjarigheidsgrens naar 18 jaar 
meegenomen. 
151 Handelingen Tweede Kamer 1987-1988, Bijlagen, 20 383, B. 
152 Handelingen Tweede Kamer 1987-1988, Bijlagen, 20 383, B.  
153 Handelingen Tweede Kamer 1987-1988, Bijlagen, 20 383, nr. 2.  
154 Handelingen Tweede Kamer 1978-1988, Bijlagen, 20 383, nr. 5. 
155 Leenen 1988.   
156 Leenen 1988: 1704. Ook zo Kelk. Hij vindt dat onder politieke druk slecht legislatief werk is 
geleverd. Kelk is het eens met de vergadering van procureurs-generaal waar zij stelt dat het 
regeringsvoorstel uitnodigt tot een denaturering van het overmachtsbegrip (Kelk 1990).  
157 Leenen 1988: 1704. Verder  toont hij zich, zoals te verwachten van een van de schrijvers van het 
meerderheidstandpunt van de Staatscommissie, niet zo negatief over de ‘negatieve 
begripsomschrijving’. 
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straffeloosheid aan te bieden, zonder voor hen als beroepsgroep een 
uitzondering te maken. In het wetsontwerp wordt getracht het onverzoenlijke 
te verzoenen.158  

 

Tegenstanders van de legalisering van euthanasie zien in het wetsvoorstel aanleiding om 
een protestgeluid te laten horen. Het Nederlands Artsenverbond wijst de negatieve 
begripsbepaling af als overbodig en heeft ernstige kritiek op het artikel waarin de 
zorgvuldigheidseisen worden omschreven. In zijn optiek handelt de medicus die zijn patiënt 
opzettelijk doodt eo ipso onzorgvuldig.159 Andere tegenstanders stellen dat artsen niet 
mogen doden, dat er gezorgd moet worden voor betere palliatieve zorg, en dat het 
misleidend is om over zorgvuldigheid te spreken bij een daad als euthanasie. Men vreest 
voor maatschappelijke desintegratie, voor besluiten genomen in het belang van het 
collectief en denkt dat alleen door aanvaarding en handhaving van fundamentele ethische 
normen, waarin ieder mens als uniek en volstrekt beschermwaardig wordt erkend, 
onafhankelijk van zijn toestand en tegelijkertijd als een sociaal wezen met verantwoordelijk-
heid voor anderen met wie hij in verbanden is gesteld, de spanning kan overwinnen.160  
 

7.7 DRIE ZAKEN AFGEROND DOOR DE HOGE RAAD 

 
Terwijl de politiek treuzelt, speelt zich een aantal rechtzaken af waarin duidelijkheid komt 
over de precieze reikwijdte van de zorgvuldigheidseisen. Het handelt daarbij met name om 
het procedurele vereiste van consultatie en het naar waarheid voldoen aan de verplichtingen 
wat betreft de verklaring van overlijden.  

VERVOLG ZAAK POLS 

De zenuwarts Pols heeft in 1982 een vriendin geholpen bij haar levensbeëindiging. De Hoge 
Raad heeft in oktober 1986 het vonnis van het hof Leeuwarden vernietigd en de zaak 
verwezen naar het Gerechtshof Arnhem. Dit hof vernietigt, evenals het hof Leeuwarden, het 

                                                      
158 Feber 1989: 1441-1445. Ook zo Strijards (Strijards 1988). Strijards meent:  

De zwarigheden die aan het voorstel kleven zijn zo apert dat het alleen maar 
verwondering baart dat het kabinet het kan beschouwen als een adequate uitvoering van 
het regeerakkoord. Men heeft teveel kool als geit willen sparen. Wie vindt dat het 
strafrecht juist op het punt van de ‘euthanasie’ bij de tijd moet worden gebracht, moet in 
het codexcorpus sleutelen. Lapmiddelen daarbuiten ontregelen slechts het innerlijk stelsel 
van de strafwet. Ik ben er voorstander van de strafwet ongewijzigd te laten en de 
jurisprudentiële ontwikkelingen af te wachten (Strijards 1988: 147). 

159 Nederlands Artsenverbond 1988: 409-410. 
160 Van den Brenk e.a. 1988. Andere publicaties die soortgelijke geluiden laten horen zijn Dorenbos  
(Dorenbos 1987) en de Juristenvereniging Pro Vita (Juristenvereniging Pro Vita 1987). In 1987 
publiceert de cardioloog Fenigsen een boek waarin hij fel van leer trekt tegen de ontwikkelingen op het 
terrein van de levensbeëindiging (Fenigsen 1987). In zijn optiek vindt er in Nederland ‘crypthanasie’ 
plaats: het sluipend doden van zieke, oude of gehandicapten mensen buiten hun willen of weten. In 
een later artikel met dezelfde strekking voert Fenigsen opnieuw een aantal gevallen van ‘crypthanasie’ 
op (Fenigsen 1989). De NVVE maant  hem bij monde van haar juridische adviseur Sutorius zijn 
beweringen te staven of in te trekken. Uit het onderzoek door de medische inspectie blijkt dat de zaken 
waar Fenigsen over schrijft nogal lang geleden waren (begin jaren zeventig) en dat het deels handelde 
om zaken die niet in Nederland hadden plaatsgevonden en deels om gevallen van abstineren 
(briefwisseling tussen Fenigsen en de medisch inspecteur Blokker van 23 februari 1990 en 29 maart 
1990).  
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vonnis van de rechtbank Groningen.161 Het hof komt wat betreft het beroep op 
noodtoestand, tot de conclusie: 
 

Overwegende dat uit het voorgaande moet volgen dat, zo al van verdachte kon 
worden gezegd dat zij zich ten opzichte van mevrouw was komen te bevinden 
in de positie van arts op wie strijdende plichten drukten, zij in die positie haar 
bijzondere, op vriendschap berustende en door ontbreken van eerdere 
medische hulpverlening gekenmerkte, verhouding tot haar patiënte heeft 
miskend, welke haar tenminste er toe had moeten brengen het oordeel over de 
gegrondheid van de verzoeken tot levensbeëindiging in te winnen van een 
collega-medicus, die zijn oordeel op een eigen onderzoek van de patiënte kon 
baseren; dat op alleen reeds dit nalaten het beroep op noodtoestand moet 
stranden162 

 
Het Gerechtshof veroordeelt mevrouw Pols tot een gevangenisstraf van twee maanden 
voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.163 Mevrouw Pols gaat opnieuw in cassatie 
bij de Hoge Raad. 
 
Bij de Hoge Raad voert Spong namens mevrouw Pols aan dat het ontbreken van collegiale 
toetsing op basis van eigen onderzoek van de consulent op het moment van de 
levensbeëindiging niet aangemerkt kan worden als een miskenning van de in de medische 
ethiek geldende normen, althans niet een zo ernstige miskenning daarvan, dat vanuit die 
optiek een noodtoestand niet aanvaard kan worden. De eis die het hof hier stelt was zeker 
in medische kring niet gebruikelijk, aldus Spong.  
 
De Hoge Raad oordeelt in mei 1988 dat het verzuim een onafhankelijk collega-arts te 
consulteren niet zondermeer niet-strafbaarheid op grond van noodtoestand uitsluit. Dit 
behoeft echter niet tot cassatie te leiden. 
 

Immers – mede in aanmerking genomen ’s hofs feitelijke vaststelling dat, toen 
de verdachte besloot gevolg te geven aan haar verzoeken, de ziekte van mevr. 
R.-S. niet terminaal was en ook niet kort tevoren een min of meer ernstige 
wending ten kwade had genomen – ligt in ’s hofs in het middel weergegeven 
overweging tevens het oordeel besloten dat, zo op de verdachte ten opzichte 
van mevr. R.-S. al onderling strijdige plichten drukten, aan het hof niet 
aannemelijk is geworden dat zij in die situatie een gerechtvaardigde keuze 
heeft gedaan. 164 

 
De latere minister van Justitie Hirsch Ballin trekt hieruit de conclusie dat het ingetreden zijn 
van de stervensfase een vereiste is bij zorgvuldige euthanasie.165 

VERVOLG ZAAK VERPLEEGHUISARTS L.  

In december 1983 heeft de verpleeghuisarts L. een eind gemaakt aan het leven van een 
ernstig zieke vrouw. Hij heeft toen een verklaring van natuurlijk overlijden afgegeven. In 
maart 1985 heeft de arts terechtgestaan voor de rechtbank Rotterdam. Wat betreft de 
                                                      
161 De rechtbank Groningen had mevrouw Pols strafbaar bevonden maar geen straf opgelegd.  Zie 
voor de eerdere behandeling de paragrafen 5.3,  6.5 en 7.3. 
162 Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1987: 274. 
163 Evenals eerder rechters heeft het hof ook het beroep op psychische overmacht verworpen. 
164 Nederlandse Jurisprudentie 1989, nr. 391: 1407. 
165 Hij besluit dan ook een aantal artsen te vervolgen. Zie daarvoor de paragrafen 8.1 en 9.2.  
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euthanasie is de arts ontslagen van rechtsvervolging, voor de valsheid in geschrifte is hij 
veroordeeld tot een geldboete.166 Het Openbaar Ministerie gaat in beroep en in maart 1987 
staat L. voor het Gerechtshof ’s-Gravenhage.  
 
Wat betreft de euthanasie voert de procureur-generaal aan dat de arts het beroep op 
noodtoestand niet toekomt omdat hij geen overleg gevoerd heeft met een collega-medicus. 
Het hof oordeelt hierover dat in het algemeen bij euthanasie vanwege het ingrijpende 
karakter van de handeling, raadpleging van een collega-medicus ter toetsing van het eigen 
oordeel met zich meebrengt. In deze casus acht het hof de raadpleging echter niet absoluut 
noodzakelijk omdat het onomstreden is dat de patiënte terminaal ziek was. Het hof houdt 
daarbij ook rekening met het feit dat ten tijde van het gebeuren de weg naar actieve 
euthanasie tengevolge van de vonnissen van de rechtbank Rotterdam (in de zaak 
Wertheim) en Alkmaar (de zaak Schoonheim) ruim geopend leek, terwijl de procedureregels 
in medische kring nog niet geheel uitgekristalliseerd waren. Het hof meent dan ook dat het 
beroep op noodtoestand gehonoreerd moet worden en bevestigt de beslissing van de 
rechtbank in deze.167 
 
Wat betreft de verklaring van overlijden bestrijdt de arts - onder verwijzing naar Enschedé - 
dat afgifte van een dergelijke verklaring onjuist is. Bovendien voert hij aan dat hij de familie 
de onaangename ervaring van het politieonderzoek heeft willen besparen. Het hof volgt 
deze redenering echter niet. Daarbij verwijst het hof naar de behandeling van de Wet op de 
Lijkbezorging van 1955 en een recent parlementair debat waar de minister heeft gezegd 
een verklaring van natuurlijke doodsoorzaak, indien actieve euthanasie werd gepleegd, niet 
mogelijk te achten.  
 

Mede gezien het grote algemeen belang, dat gevallen van niet-natuurlijke dood 
onderzocht en gecontroleerd worden door overheidsautoriteiten als de 
gemeentelijk lijkschouwer en de OvJ, en meer speciaal gevallen van actieve 
euthanasie gezien het feit dat ervaringen in het verleden en elders in de wereld 
laten zien dat het gevaar van misbruik niet denkbeeldig is, kan bij een 
afweging van belangen verdachtes beroep op noodtoestand voor wat betreft 
het tweede feit niet gehonoreerd worden.168 

 
Het beroep op zijn geheimhoudingsplicht, zo vindt het hof, kan de arts evenmin baten. Dit 
geeft hem immers een recht om te zwijgen en niet om bewust onjuiste informatie te 
verstrekken. De wet voorziet in de mogelijkheid voor artsen om zich te onthouden van het 
verstrekken van informatie die in strijd zou komen met hun geheimhoudingsplicht, doordat 
hun bij weigering tot afgifte van een verklaring van natuurlijke dood, geen schriftelijke 
verklaring of toelichting wordt gevraagd.169 L. gaat wat betreft de valse verklaring van 
overlijden in cassatie bij de Hoge Raad. 
 
Ook bij de Hoge Raad zoekt de raadsman aansluiting bij Enschedé wanneer hij stelt dat het 
lege artis bekorten van het leven van een zwaar lijdende patiënt, ofschoon het letterlijk als 
opzettelijk doden te kwalificeren is, nimmer als zodanig is beschouwd. De procureur-
                                                      
166 Zie voor de eerdere behandeling paragraaf 5.3 en 6.5. 
167 Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1987: 272. Vroom-Kastelein en Van Es merken op dat het 
jammer is dat het hof de opmerking in het requisitoir dat collegiaal overleg in de toekomst volstrekt 
onontbeerlijk is, niet in absolute termen overneemt. Zij wijzen erop dat in de richtlijnen van de KNMG 
anno 1987 consultatie en toetsing vooraf door een collega-medicus als vereist zijn gesteld (Vroom-
Kastelein en Van Es 1987 Euthanasie en verklaring: 669). 
168 Nederlandse Jurisprudentie 1987, nr. 756: 2543. 
169 Nederlandse Jurisprudentie 1987 nr. 756. 
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generaal bij de Hoge Raad, Remmelink, onderschrijft in zijn conclusie dat een arts die in de 
stervensfase door een morfine-injectie of andere middelen het lijden van de patiënt heeft 
trachten te verlichten in de wetenschap dat als gevolg hiervan de dood wellicht eerder zou 
intreden, een legitieme medische handeling verricht. In deze casus echter, zo meent 
Remmelink, gaat het om een andere zaak. Hier is actief ingegrepen in het tijdvak 
voorafgaand aan de stervensfase. De Hoge Raad deelt zijn mening en wijst het verweer af. 
 
Op de tweede plaats heeft de arts een beroep gedaan op noodtoestand. Het hof had dat 
verweer verworpen omdat de familie geen onoverkomelijk grote last van de melding gehad 
zou hebben en vanwege het grote algemeen belang dat gevallen van een niet-natuurlijke 
dood onderzocht en gecontroleerd worden. De Hoge Raad is van mening dat de 
aangevoerde grond de verwerping van het beroep op noodtoestand draagt.170 

DE ZAAK VAN DE HUISARTS B.171  

Op 16 augustus 1984 heeft de huisarts B. een einde gemaakt aan het leven van een van 
zijn patiënten en vervolgens een – valse - verklaring van natuurlijk overlijden ingevuld.172 
Het is niet duidelijk waardoor het bekend is geworden dat euthanasie is toegepast, maar  
het Openbaar Ministerie besluit hem te vervolgen. Voor de valsheid in geschrifte wordt B. 
veroordeeld tot een geldboete van 1250 gulden maar tegen de dagvaarding met betrekking 
tot euthanasie tekent hij bezwaar aan.  
 
De rechtbank Almelo is van oordeel dat het bezwaar niet gegrond is173 en verwijst de arts 
naar de openbare terechtzitting. Hiertegen is de arts in beroep gegaan en het Gerechtshof 
Arnhem heeft hem gelijk gegeven en buiten vervolging gesteld.174 De procureur-generaal 
tekent hiertegen cassatie aan omdat hij bezwaar had tegen de wijze waarop het hof de 
voorwaarden voor euthanasie, met name de eis van consultatie, percipieert. 
 
In juni 1987 doet de Hoge Raad uitspraak in deze zaak. De Hoge Raad oordeelt dat het hof 
het in hoge mate aannemelijk heeft kunnen achten dat de arts de euthanasie toegepast 
heeft op uitdrukkelijk en ernstig verlangen van de patiënte. Of het hof met juistheid aldus 
heeft geoordeeld kan in cassatie niet worden onderzocht. Het cassatiemiddel ziet, aldus de 
Raad, 
 

eraan voorbij dat, indien een arts die zijn patiënt op diens uitdrukkelijk en ernstig 
verlangen van het leven berooft, heeft verzuimd tevoren zijn inzicht omtrent de 

                                                      
170 Nederlandse Jurisprudentie 1988, nr. 811. In januari 1988 benadrukt de voorzitter van de KNMG –
Cense - naar aanleiding van dit arrest dat er duidelijke afspraken dienen te komen over het opsporings- 
en vervolgingsbeleid. Hij betreurt het dat ondanks veel overleg op ministerieel niveau die afspraken er 
nog steeds niet zijn. “Veel artsen nemen zich na een keer melden voor in het vervolg een ander de 
kastanjes uit het vuur te laten halen. Als de samenleving niet in staat blijkt voor artsen, patiënten en 
familie een aanvaardbare procedure voor het melden van euthanasie te ontwerpen, dan valt te vrezen 
dat euthanasie niet controleerbaar en toetsbaar wordt.” (Cense 1988: 36). 
171 Naam van de arts is wel bekend maar wordt nooit gebruikt ter aanduiding van zijn zaak. 
172 Het betrof een vrouw die ongeneeslijk ziek was. Zij had een grote tumor in haar longen, waardoor 
haar longfunctie verminderde, wat gepaard ging met grote vermoeidheid en benauwdheid. In de weken 
voor haar dood trad een duidelijke verslechtering op in de toestand van mevrouw. Eten deed zij vrijwel 
niet meer en wat zij dronk, gaf zij vaak later weer over. Zij werd mager en slap. Mevrouw verzocht haar 
arts haar te helpen sterven. Het leven was haar te veel geworden en zij had angst voor de wijze 
waarop haar leven zou eindigen, wanneer niet actief ingegrepen werd in haar stervensproces 
(Nederlandse Jurisprudentie 1988, nr. 157: 676). 
173 Niet gepubliceerd arrest van 3 januari 1986. 
174 Niet gepubliceerd arrest van 15 oktober 1986.  
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zich voordoende situatie te toetsen aan dat van een onafhankelijk collega, zulks 
niet zonder meer uitsluit dat later de rechter, gezien de omstandigheden van het 
geval, niettemin oordeelt dat die arts in noodtoestand heeft gehandeld en 
deswege niet strafbaar is te achten. Het middel treft derhalve geen doel.175 

 
Verder is de Hoge Raad van oordeel dat het hof met zijn overweging dat bij verdere 
vervolging van de arts ten aanzien van euthanasie 
 

dadelijk zou blijken dat de verdachte heeft gehandeld in een noodtoestand en 
daarbij een keus heeft gemaakt die objectief beschouwd en gelet op de 
bijzondere omstandigheden van het geval redelijkerwijs bezien gerechtvaardigd 
was … tot uitdrukking [heeft] gebracht het hoogst onwaarschijnlijk te achten dat 
de strafrechter later anders zou oordelen176 

 
Het beroep wordt verworpen.177 
 
Met de uitspraken van de Hoge Raad in de zaken Pols, L. en B. is de helderheid omtrent de 
eventuele rechtvaardiging van euthanasie en zijn de zorgvuldigheidseisen die eraan gesteld 
moeten worden, toegenomen. Het is nu zonder meer duidelijk dat een dokter na een 
euthanasie niet de verklaring van natuurlijk overlijden mag invullen. Het consulteren van 
een onafhankelijk arts wordt als gewenst beschouwd maar het ontbreken ervan staat een 
beroep op noodtoestand niet in de weg. En een arts die zich aan de zorgvuldigheidseisen 
heeft gehouden hoeft vervolging niet te vrezen. 
 

TER AFSLUITING 

In de periode 1984-1988 heeft de rechtsverandering met betrekking tot euthanasie haar 
beslag gekregen. Het arrest van de Hoge Raad in de zaak Schoonheim en de bevestigingen 
daarvan in de daarop volgende vonnissen en arresten maken duidelijk dat euthanasie onder 
bepaalde voorwaarden toegepast, ondanks artikel 293 Wetboek van Strafrecht, te 
rechtvaardigen is. De onderhandelingen tussen de Overleggroep Staatstoezicht-Openbaar 
Ministerie samen met de KNMG hebben ertoe geleid dat wanneer aan de 
zorgvuldigheidseisen is voldaan, het Openbaar Ministerie naar alle waarschijnlijkheid niet  
zal vervolgen. En het arrest in de zaak B. maakt duidelijk dat het Openbaar Ministerie ook 
niet behoort te vervolgen. Met andere woorden: euthanasie is vanaf dan legaal in 
Nederland.  
 
De rol van de Hoge Raad is cruciaal geweest. In deze periode betreft dit onder andere het 
scheppen van duidelijkheid wat betreft de ‘medische exceptie’. Ondanks de meningen in het 
veld, verwerpt de Hoge Raad deze oplossing. In het eerste Pols-arrest is de medische 
exceptie uitdrukkelijk van de hand gewezen. Hiermee handelt de Hoge Raad in het 

                                                      
175 Nederlandse Jurisprudentie 1988, nr. 157: 677. 
176 Nederlandse Jurisprudentie 1988, nr. 157: 677. 
177 Nederlandse Jurisprudentie 1988, nr. 157: 677. Spreeuwenberg en Kastelein juichen: Dit betekent 
dat een arts die euthanasie toepast en zich houdt aan de zorgvuldigheidscriteria, zich met succes kan 
verzetten tegen een strafrechtelijke vervolging op basis van artikel 293 Wetboek van Strafrecht. Zelfs 
als niet volledig aan alle criteria is voldaan – zoals in dit geval de consultatie – dan kan dit niet zonder 
meer reden tot vervolging zijn. In hun optiek is door deze beslissing de rechtsonzekerheid van de arts 
die meent niet anders te kunnen handelen dan tot zorgvuldige euthanasie over te gaan, verkleind 
(Spreeuwenberg en Kastelein 1988: 44).  
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verlengde van de opvattingen van mensen als Leenen die ervan uit gaan dat euthanasie 
geen normaal medisch handelen is. De Hoge Raad kiest de weg die zich het meest leent 
voor een politiek compromis: euthanasie blijft verboden in het Wetboek van Strafrecht maar 
kan worden gerechtvaardigd. Dit compromis blijft tot stand tot de wetswijziging van 2002. 
 
Legale euthanasie is niet gebaseerd op een ongeclausuleerde zelfbeschikkingsrecht van 
patiënten. De Hoge Raad benadert het hele probleem eerder vanuit het perspectief van de 
arts dan dat van de patiënt. Voor- en tegenstander van legalisering zijn het met elkaar eens 
dat zelfbeschikking alleen eventuele wetsverandering niet kan dragen. Het zelfbeschikkings-
recht wordt door nagenoeg niemand als absoluut gezien. Belangen van naasten en van de 
maatschappij – ‘verantwoordelijkheid’ om met de term van Dupuis in 1977 te spreken – 
temperen zelfbeschikking. 
 
Een derde punt waarop de Hoge Raad duidelijkheid heeft geschapen betreft de procedurele 
zorgvuldigheidseisen van de consultatie en van het afgeven van de verklaring van natuurlijk 
overlijden. Wat betreft consultatie onderschrijft de Hoge Raad weliswaar de breed gedeelde 
opvatting dat consultatie van een onafhankelijk arts gewenst is maar is hij tevens van 
mening dat het ontbreken ervan niet betekent dat de dokter per definitie strafbaar is. Ten 
aanzien van melding stelt de Hoge Raad dat de verklaring van natuurlijk overlijden onder 
geen omstandigheid mag worden afgegeven na het toepassen van euthanasie.  
 
De arresten van de Hoge Raad zadelen de coalitiepolitiek op met een probleem. Het CDA 
staat in het centrum van de macht en twee mogelijke coalitiepartners – VVD en PvdA - 
kunnen zich goed vinden in de rechtsverandering die door de Hoge Raad gestalte is 
gegeven. Voor het CDA gaat het door de Hoge Raad gestelde echter te ver. Dit betekent dat 
het eigenlijk onmogelijk is om tot een wetsvoorstel te komen. De ‘Proeve’, wat in wezen 
nooit een serieus voorstel was, wordt ingetrokken en de de eerste pogingen tot uitstel van 
beslissingen worden gelanceerd. Verder wordt naar aanleiding van het advies van de Raad 
van State geprobeerd een minder controversiële weg dan de verandering van artikel 293 
van het Wetboek van Strafrecht te bewandelen. Alhoewel minister Korthals Altes (VVD) het 
hieruit voortvloeiende voorstel de Wet regelende de Uitoefening van de Geneeskunst te 
wijzigen – de bedoeling is dat de zorgvuldigheidseisen en datgene wat niet als euthanasie 
beschouwd in die wet op te nemen - altijd is blijven verdedigen, wordt het door geen van de 
regeringspartijen voluit gedragen. Het voorstel van Wessel-Tuinstra, waar een meerderheid 
van de Kamer voor lijkt te zijn, blijft al die jaren de tegenkandidaat. 
 
De houding van de verschillende partijen tegenover de wetsvoorstellen maakt wel al 
duidelijk dat wetsverandering nog een lange weg zal gaan. Een veel beproefde Nederlandse 
oplossing is dan om uit te wijken naar technische en procedurele oplossingen. Wat betreft 
euthanasie is het voor de hand liggend om te proberen de controle erop te verbeteren. Zo 
ontstaat er in deze periode meer aandacht voor het vervolgingsbeleid. Naast de 
duidelijkheid over welke zaken vervolgd moet worden en welke niet, gaat het dan om de 
wijze waarop het onderzoek door politie en justitie moet plaatsvinden. De officier van 
justitie Josephus Jitta in Alkmaar is het bekendste voorbeeld van het invoeren van een 
procedure middels welke artsen verleid worden geen valse verklaringen van overlijden meer 
af te geven met als gevolg dat hun levensbeëindigend handelen gecontroleerd kan worden.  
 
In deze periode wordt duidelijk dat verpleegkundigen weliswaar beroepsmatig met 
euthanasie te maken hebben, maar dat zij niet het recht hebben om actief in te grijpen. 
Rechters zijn van mening dat het op eigen gezag verlichten van lijden niet tot hun taak 
behoort en dat het beroep noodtoestand in de vorm van het conflict van plichten, hen dus 
niet toekomt.  
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De tegenstanders van euthanasie krijgen met Dessaur even een woordvoerder die veel 
aandacht naar zich toetrekt. Het lijkt erop dat na het rapport van de Staatscommissie een 
grotere groep mensen zich bewust ervan wordt wat zich op het terrein van de euthanasie 
afspeelt, danwel dat zij nu denken dat een wissel gepasseerd is. In de kamer is dat met 
name te merken bij het CDA. Tot dan toe had het CDA veelal gezwegen, een houding die 
vanaf nu niet meer mogelijk is. 
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