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8 Een politiek van afhouden (1989-1994) 

Met de in het vorige hoofdstuk besproken arresten van de Hoge Raad is het proces 
van rechtsverandering in een nieuw stadium gekomen. De discussie verschuift van 
een (weinig) ideologisch naar een (nog meer) praktisch niveau. Een verschuiving 
die gestimuleerd wordt door het nieuwe voorstel van de regering, dat duidelijk 
maakt dat het niet de bedoeling is om op korte termijn de zaak van de euthanasie 
principieel te regelen. Centrale aandachtspunten worden naast de wettelijke wijze 
waarop euthanasie geregeld zal worden, de nadere invulling van de maatschap-
pelijke controle. Bij de inhoudelijke zorgvuldigheidseisen gaat het daarbij vooral om 
de aard van het lijden, bij de procedurele om het vergroten van de 
meldingsbereidheid van artsen. Er is ook nog een andere verschuiving in de 
discussie: het opnieuw opkomen van het debat over levensbeëindigend handelen 
zonder verzoek.  Verder is er deze periode meer aandacht voor wat er feitelijk 
gebeurt ten aanzien van euthanasie in de praktijk.  
 
Dit hoofdstuk bestaat uit zes paragrafen. In de eerste staan de politieke 
ontwikkelingen centraal. In de tweede een oud thema dat opnieuw opgepakt 
wordt: levensbekortend en levensbeëindigend handelen bij mensen die hun wil niet 
(meer) kunnen bepalen. In de derde paragraaf wordt een aantal  uiteenlopende 
zaken beschreven. Op de eerste plaats betreft dit een drietal wat apart staande 
rechtszaken - een zaak waarin een echtgenoot en een vriendin terechtstaan voor 
hulp bij zelfdoding, een civiele zaak waarin een vrouw klaagt over het feit dat ze na 
een poging tot zelfdoding gereanimeerd werd ondanks haar schriftelijke verklaring 
en de afronding van de zaak Stinissen. Op de tweede plaats gaat het in de derde 
paragraaf om een aantal nieuwe ontwikkelingen zoals een uitbreiding van de 
doelstelling van de NVVE en het opkomen van een nieuw idee dat al snel door de 
NVVE omarmd wordt – de ‘pil van Drion’. In de vierde paragraaf wordt ingegaan op 
een aantal onderzoeken waarin gekeken is naar zaken als de frequentie van 
verzoeken om en toepassingen van euthanasie, naar de zorgvuldigheidseisen die 
gehanteerd worden en naar het vóórkomen van richtlijnen en protocollen. In de 
vijfde paragraaf staat het door de regering geïnitieerde landelijke onderzoek 
centraal en de politieke reactie daarop. In de politieke discussie wordt duidelijk dat 
minister van Justitie Hirsch Ballin een restictiever beleid wil voeren ten aanzien van 
euthanasie en hulp bij zelfdoding. Die restrictie wordt onder andere gevonden in 
het stellen dat psychiatrische patiënten niet in aanmerking kunnen komen voor hulp 
bij zelfdoding. De ontwikkeling van de discussie daarover in de beroepsgroep en de 
juridische behandeling van deze vraag – waarover wederom door de Hoge Raad 
helderheid wordt gegeven – wordt beschreven in de laatste paragraaf. 

 
Uit deze korte weergave blijkt wel al dat de aandacht specifieker dan voorheen 
gericht wordt op politieke ontwikkelingen en rechtszaken. Daarvoor bestaat een 
aantal redenen: de legalisering van euthanasie – het onderwerp van dit boek – is in 
feite gerealiseerd. In de jaren vanaf 1989 gaat het om een fijnafstelling van de 
zorgvuldigheidseisen en om de wijze waarop de legalisering haar politiek beslag 
moet krijgen. Alhoewel dit begeleid wordt door een voortdurende stroom aan 
publicaties, lijkt de invloed van de discussie in de media op het proces van 
rechtsverandering minder groot dan in de voorafgaande jaren. 
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8.1  POLITIEKE ONTWIKKELINGEN (1989-1991) 

In april 1989 zal dan eindelijk in de Tweede Kamer gesproken worden over wetsvoorstellen 
ten aanzien van de regeling van euthanasie. Ter gelegenheid daarvan brengt de NVVE een 
brochure uit met daarin een “Buitenparlementair wetsvoorstel met betrekking tot euthanasie 
en hulp bij zelfdoding”. Het wetsvoorstel van de NVVE houdt in dat euthanasie, op verzoek 
door een arts toegepast, gedecriminaliseerd wordt en dat strafrechtelijke vervolging alleen 
plaatsvindt, indien er geen sprake is van een uitdrukkelijk en herhaald verzoek. Verder stelt 
de NVVE voor om aan de Wet regelende de Uitoefening van de Geneeskunst een bepaling 
toe te voegen, waarin ingegaan wordt op de eisen die gesteld moeten worden aan artsen 
die euthanasie toepassen.1 
 
De juridisch adviseur van de NVVE, Sutorius, legt in de brochure uit dat noch het 
wetsvoorstel van het kabinet noch het wetsontwerp van D66 rechtszekerheid biedt aan arts 
en patiënt. Naleving van de nieuwe wetgeving is daarmee, naar zijn mening, op voorhand 
illusoir.2 Sutorius ondersteunt het pleidooi voor het buitenwerking stellen van het strafrecht 
inzake euthanasie door erop te wijzen dat onbekend is hoe vaak levensbekortende 
gedragingen van artsen voorafgaan aan sterfgevallen. Hij meent dat artsen dat niet 
vertellen zolang zij als verdachten worden aangemerkt. Door gebrek aan openheid van de 
artsen krijgt de samenleving geen goed inzicht in de aard en omvang van hun 
levensbekortend handelen. Toetsing daarvan blijft dus grotendeels buiten bereik van de 
rechter, zo stelt Sutorius.3  

 

Het NVVE-voorstel wordt ondersteund door de uitkomsten van een nieuw onderzoek naar 
de publieke opinie. Volgens het onderzoek is 81% van de bevolking van mening dat men 
altijd het recht heeft om euthanasie te vragen. Op de vraag om welke reden de 
respondenten een wettelijke regeling van euthanasie gewenst achten, kiest tweederde voor 
de rechtszekerheid van de artsen, 17% wil dat de huidige praktijk een halt wordt 
toegeroepen en 3% kiest voor beide. Door 8% wordt spontaan gezegd dat men geen 
wettelijke regeling wil.4 

PUBLIEKE OPINIE 

Tussen 1966 en 1991 heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau de ontwikkelingen in de 
publieke opinie bijgehouden Vanaf 1966 is aan Nederlanders de vraag voorgelegd of 
euthanasie5 mogelijk moet zijn.  De ontwikkeling in de antwoorden er als volgt uit6: 
 
Jaar   ja  hangt ervan af  nee 
 
1966  40  12    49 
1975  53  24    24 
1980  52  36    12 
1985  55  33    12 
1991  58  33     9 
 
                                                      
1 NVVE 1989: 3-7. 
2 Sutorius 1989: 15. 
3  Sutorius 1989: 8. 
4  NVVE 1989: 22-23. 
5 Het woord euthanasie valt niet in de vraag. Er wordt gevraagd naar de geoorloofdheid van het 
geven van een dodelijk injectie door een arts op verzoek van een patiënt die ernstig lijdt.  
6 Sociaal Cultureel Planbureau, Sociaal en Cultureel Rapport 1992 (Rijswijk 1992): 475. 
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wie let op de praktische betekenis en het effect van beide wetsvoorstellen tot geen andere 
conclusie kan komen dan dat het verschil tussen beide betrekkelijk klein is.8 
 
Nog voor het kamerdebat is afgerond valt de regering over een ander heikel onderwerp, het 
reiskostenforfait. Daar euthanasie een te controversieel onderwerp is om door een 
demissionair kabinet te laten behandelen, worden de ontwikkelingen op dit terrein stil gezet.   

EEN NIEUW KABINET EN EEN NIEUW PLAN 

Het resultaat van de verkiezingen is een kabinet gevormd door CDA en PvdA (het kabinet 
Lubbers III). De CDA-er Hirsch Ballin is de nieuwe minister van Justitie en de PvdA 
staatssecretaris Simons heeft Volksgezondheid in zijn portefeuille.  
 
In het regeerakkoord blijkt een nieuwe vorm van uitstel van besluitvorming gevonden te 
zijn: er zal een commissie van artsen en juristen ingesteld worden die ervoor moet zorgen 
dat er inzicht komt in de medische euthanasiepraktijk. Enerzijds zal geprobeerd worden te 
bepalen wat het aantal sterfgevallen is waarin sprake is van euthanasie. Anderzijds zal 
gekeken worden welke voorwaarden artsen stellen aan het naar waarheid melden van een 
euthanasietoepassing. De regeringspartijen komen verder overeen dat de status quo in het 
vervolgingsbeleid gehandhaafd blijft.9 Wat betreft nieuwe wetgeving terzake euthanasie 
melden de partijen dat de wenselijkheid daarvan zal worden bezien “in het licht van het 
rapport van de genoemde commissie, de stand van jurisprudentie op dat moment, en de 
ontwikkeling van pijnbestrijdingstechnieken alsmede de beschikbaarheid daarvan en van de 
voorzieningen van stervensbegeleiding en thuiszorg”.10  
 
Op 18 januari 1990 volgt de instellingsbeschikking van de onderzoekscommissie die naar 
haar voorzitter de Commissie Remmelink wordt genoemd.11 De commissie zal ten behoeve 
van haar taak aan een derde opdracht geven een onderzoek te verrichten dat gericht is op 
het “verwerven van inzicht in de medische praktijk van levensbeëindigend optreden 

                                                      
8 Handelingen Tweede Kamer 1988-1989: 6073-6075. 
9 In september heeft de landelijke Overleggroep Openbaar Ministerie-Staatstoezicht op de 
Volksgezondheid een brief geschreven aan de informateur. De overleggroep dringt aan op een regeling 
waarbij gevallen van euthanasie bij de officier van justitie worden gemeld. Artsen die zorgvuldig hebben 
gehandeld op basis van de bestaande rechtspraktijk gaan dan vrijuit. De overleggroep biedt aan zelf 
een voorstel voor een procedureregeling uit te werken. De bedoeling van de regeling is het Openbaar 
Ministerie beter in staat te stellen op verantwoorde wijze te beslissen over vervolging en te bevorderen 
dat artsen melden (de Volkskrant 21 september 1989). Deze procedureregeling is in feite al twee jaar 
eerder opgesteld door de Overleggroep samen met de KNMG. 
10 Handelingen Tweede Kamer 1989-1990, Bijlagen, 21 132, nr. 8: 47. Het regeerakkoord (d.d. 26 
oktober 1989) vermeldt verder dat er meer geld wordt uitgetrokken voor palliatieve zorg en 
stervensbegeleiding 
11 Samenstelling: de jurist J. Remmelink (voorzitter), de artsen E. Borst-Eilers, S.A. de Lange, J.J.M. 
Michels en de juristen T.M. Schalken en C.J.M. Schuyt. Adviserende leden zijn: J. van Londen (voorzitter 
Nationale Raad voor de Volksgezondheid) en D. van Dijk (directeur-generaal wetgeving van het 
ministerie van Justitie), secretaris is A. Kors en adjunct-secretaris W.H.B. den Hartog Jager.  
Een groot aantal van deze mensen is al eerder beroepsmatig bij het debat over euthanasie betrokken 
geweest. Remmelink was de advocaat-generaal in bijna alle euthanasiezaken voor de Hoge Raad tot 
1994.  Borst-Eilers zat zowel in de commissie van de Gezondheidsraad die het rapport van 1982 schreef 
als in die van het rapport van 1987. De Lange was lid van de commissie van de Gezondheidsraad die 
het eerste rapport over euthanasie schreef en voorzitter van de commissie die verantwoordelijk was 
voor het tweede rapport. Ook Michels was lid van die laatste commissie. Hij heeft bovendien een aantal 
publicaties over euthanasie op zijn naam staan. Dat laatste geldt ook voor Schalken, die tevens 
advocaat-generaal was in de Schoonheim-zaak bij het gerechtshof Amsterdam.  
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(handelen of nalaten) en in de factoren die daarbij een rol spelen”.12 Die derde wordt de 
Rotterdamse hoogleraar epidemiologie Van der Maas. Het onderzoek zal in het bijzonder 
inzicht moeten bieden in de relatie tussen levensbeëindiging enerzijds en de geschiedenis 
van de medische behandeling, de context van de medische behandeling alsmede de 
alternatieven voor het levensbeëindigend handelen anderzijds. Van der Maas probeert dat 
inzicht te verschaffen, zo blijkt later, door vier vragen te beantwoorden: wat doet de arts; 
met welke intentie doet de arts dat; heeft de patiënt om de handelwijze verzocht en was de 
patiënt wel of niet in staat zijn mening over die handelwijze kenbaar te maken. De 
commissie zal zo mogelijk voor 1 augustus 1991 haar rapport uitbrengen.13 

REACTIES OP HET VOORSTEL VOOR ONDERZOEK 

De KNMG noemt het idee bij monde van zijn voorzitter Cense “nuttig om de discussie over 
euthanasie weer open te breken”.14 Hij merkt daarbij op dat het van politieke armoede zou 
getuigen als het onderzoek alleen gebruikt wordt om de besluitvorming over euthanasie uit 
te stellen omdat anders de geplande regeringscoalitie in gevaar komt. De NVVE juicht het 
onderzoek toe. Voorzitter Bakker noemt het onderzoek van belang om de kwade geur 
waarin tegenstanders de euthanasiepraktijk vaak stellen te weerleggen.15 De voormalige 
minister van Justitie Korthals Altes vindt dat artsen niet aan het onderzoek moeten 
meewerken. Hij denkt dat de privacy van veel mensen geschonden wordt en spreekt van 
een “uitermate gevaarlijk pad.”16 

VOORBEREIDINGEN VOOR HET ONDERZOEK VAN DE COMMISSIE REMMELINK 

Op 11 mei 1990 ontvangt de Tweede Kamer een brief met daarin de conceptopdracht voor 
het onderzoek. De minister merkt op dat hij – en de staatssecretaris – de dag ervoor 
overleg heeft gehad met een vertegenwoordiging van de KNMG. Dat overleg heeft ertoe 
geleid dat de KNMG in beginsel heeft besloten haar leden te adviseren mee te werken aan 
het onderzoek. De minister heeft van zijn kant toegezegd met het Openbaar Ministerie te 
werken aan een instructie voor de politie betreffende de wijze van optreden bij de 
afhandeling van meldingen van euthanasie. Bij die instructie gaat het er in het bijzonder om 
dat het verzamelen van informatie op een discrete wijze plaatsvindt.17 

 
De voorzitter van de KNMG - Cense - laat weten dat de organisatie haar medewerking aan 
het onderzoek heeft toegezegd ondanks de aanvankelijk bestaande aarzelingen.18 De inzet 
van de KNMG was zekerheid te krijgen dat artsen kunnen deelnemen aan het onderzoek 
zonder dat dit consequenties heeft. Verder wil men erop kunnen vertrouwen dat de 
onderzoeksresultaten met de uiterste zorgvuldigheid worden bewerkt en geïnterpreteerd. 
Cense stelt dat de KNMG met de gemaakte afspraken tevreden is, omdat de melding van 
euthanasie op een zodanige wijze geregeld wordt dat het naleven van de bestaande 

                                                      
12 Commissie Onderzoek Medisch Praktijk inzake Euthanasie 1991: 41. 
13 Handelingen Tweede Kamer 1990-1991, Bijlagen,  20 383, nr. 13. Op 5 februari 1991 wordt 
duidelijk dat de Commissie Remmelink de einddatum niet helemaal haalt. Zij zal niet medio april maar 
op 1 augustus over de eindrapportage beschikken (Handelingen Tweede Kamer 1990-991, Bijlagen, 21 
800 VI, nr. 33) 
14 NRC-Handelsblad 4 oktober 1989. 
15 De Volkskrant 27 november 1989. 
16 De Volkskrant 9 april 1990. 
17 Handelingen Tweede Kamer 1989- 1900, Bijlagen,  21 300-VI, nr. 22. 
18 Deze aarzelingen hebben ook gezorgd voor het lange tijdsverloop tussen de instelling van de 
Commissie Remmelink en de brief met de conceptopdracht. 
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Wat vooral duidelijk wordt uit de gegevens is dat de groep mensen die zich verzet tegen de 
mogelijkheid van levensbeëindigend handelen steeds kleiner wordt.  

HET KAMERDEBAT VAN 1989 

Op 27 april 1989 vergadert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Wessel-Tuinstra en het 
regeringsvoorstel – dat het Wetboek van Strafrecht ongewijzigd laat en de Wet op de 
Uitoefening van de Geneeskunst zo wijzigt dat daarin de zorgvuldigheidseisen komen te 
staan en een opsomming van datgene wat niet onder de strafbare euthanasie valt. Van de 
regeringspartijen heeft het CDA het meest te verantwoorden; de VVD verdedigt het voorstel 
in principe maar stelt in eerste instantie vooral vragen aan de regering ter verduidelijking.  
 
Bij monde van Borgman onderstreept het CDA onder geen omstandigheden mee te werken 
aan het bieden van wettelijke rechtvaardiging in welke vorm dan ook van actieve, directe 
levensbeëindiging. Euthanasie is, volgens het CDA, een vraagstuk dat niet beslist kan 
worden in de arts-patiëntrelatie.  
 
Borgman verzet zich expliciet tegen het zelfbeschikkingsrecht. Dit recht is niet de basis van 
alle mensenrechten en grondrechten. Die basis wordt gevormd door de menselijke 
waardigheid, de waardigheid van de menselijke persoon. Als de overheid directe actieve 
levensbeëindiging op verzoek wettelijk zou rechtvaardigen, zou zij daarmee impliciet 
aangeven dat bepaalde situaties waarin mensen kunnen komen te verkeren, 
mensonwaardig zijn. De overheid zou sanctioneren dat aan dat leven, hoezeer overigens 
ook op eigen verzoek, een einde gemaakt mag worden. Daarmee wordt de overheid feitelijk 
deelgenoot van een over een leven gegeven waardeoordeel.  
 
Borgman wijst ook op het gevaar van het hellend vlak. Als de wetgever het 
onvoorwaardelijke verbod op euthanasie niet als absolute grens aanhoudt, zal uiteindelijk 
geen enkele andere grens meer houdbaar zijn. Ook de mogelijkheid van vrijwilligheid en 
weloverwogenheid van het verzoek in een uitzichtloze noodsituatie wordt door Borgman 
geproblematiseerd. Hij houdt een pleidooi voor betere stervensbegeleiding: “Het antwoord 
op verlatenheid, zinloosheid, afhankelijkheid en gevoel van ontluistering zou naar onze 
levensovertuiging niet actieve directe levensbeëindiging moeten zijn, maar nabijheid, 
zingeving, naastenliefde en optimale medische begeleiding.”7 Kortom: Het CDA zal geen 
steun geven aan het wetsvoorstel Wessel-Tuinstra en in principe wel aan het wetsvoorstel 
van de regering.  
 
Afgezien van CDA en VVD verzetten zowel de partijen die tegen de legalisering van de 
euthanasie zijn als de partijen die daarvóór zijn, zich tegen het voorstel van de regering. 
Deze partijen menen dat de regering met de mond iets anders belijdt dan in daden en beide 
verzetten zich tegen het opnemen in de wet van de zorgvuldigheidseisen en van de 
‘negatieve begripsbepaling’.  
 
Als voorbeeld moge Schutte (GPV) dienen: hij wijst erop dat met het regeringsvoorstel het 
absolute verbod op euthanasie niet langer verdedigd wordt. Het verbod wordt weliswaar 
gehandhaafd in de tekst maar er is geen sprake van onverkorte handhaving van de waarde 
van het achter artikel 293 liggende oorspronkelijke rechtsgoed. Andere tekenen daarvan zijn 
de vermindering van de strafmaat, de verandering van de terminologie (‘levensbeëindiging’ 
in plaats van ‘levensberoving’) en het opnemen van zorgvuldigheidseisen. Schutte denkt dat 

                                                      
7 Handelingen Tweede Kamer 1988-1989: 6066. 
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rechtsregels met goede wil aan beide kanten geen onaanvaardbare belasting voor de arts, 
de patiënt en zijn familie meer hoeft mee te brengen.19 
 
In diezelfde maand mei hebben de vaste kamercommissies overleg over de concept-
onderzoeksopdracht. De VVD, D66 en Groen Links spreken hun vrees uit voor uitstelpolitiek. 
Verder zijn er twijfels wat betreft de breedte van het onderzoek: men vraagt zich af of het 
wel goed is om ook andere vormen van levensbekortend handelen naast euthanasie te 
onderzoeken. De kleine christelijke partijen hebben geen behoefte aan onderzoek maar zijn 
wel tevreden met de verruiming van het onderszoeksveld.  
 
Om te bewerkstelligen dat het onderzoek van de Commissie Remmelink beperkt wordt tot 
levensbeëindiging op verzoek, dienen D66, VVD en Groen Links een motie in.20 Deze motie 

wordt door de Tweede Kamer verworpen.21 
 
Zowel in het overleg van de kamercommissies als in het debat van 13 juni vraagt de SGP-er 
Van der Vlies wat er precies aan de orde is geweest in het overleg met de KNMG en welke 
prijs er betaald is voor de medewerking van de artsen. Bij de eerste gelegenheid laat de 
minister weten dat het overleg met de KNMG geen betrekking had op euthanasieprotocollen 
of meldingsformulieren.22 De KNMG stelt echter tegenover de pers dat de minister 
toegezegd heeft de meldingsprocedure te gaan hanteren welke in 1986 door de landelijke 
overleggroep Openbaar Ministerie - Staatstoezicht op de Volksgezondheid is ontwikkeld. 23 

 
Op 1 november 1990 stuurt minister Hirsch Ballin de tekst van de meldingsprocedure naar 
de Tweede Kamer. De tekst is opgesteld in overleg met en met instemming van de 
genoemde overleggroep en de KNMG. De procureurs-generaal hebben met de tekst 
ingestemd en zullen die ter kennis brengen aan de hoofdofficieren van justitie met het 
verzoek in de toekomst overeenkomstig te handelen. Kort samengevat komt het erop neer 
dat de arts geen verklaring van overlijden mag opmaken in geval van euthanasie en dat hij 
de gemeentelijke lijkschouwer waarschuwt; de lijkschouwer neemt de gegevens in 
ontvangst, brengt verslag uit aan de officier van justitie en overhandigt hem de gegevens; 
op grond van het overleg met de lijkschouwer en de hem verstrekte gegevens beslist de 
officier van justitie of hij een verklaring van geen bezwaar tegen lijkbezorging zal afgeven. 
Verder adviseert de officier de top van het Openbaar Ministerie over een eventuele  
vervolging. Voor het geval de officier van justitie politieonderzoek nodig acht is er ook een 

                                                      
19 Cense 1990: 963. Spreeuwenberg is positief. Hij laat weten persoonlijk steeds meer te neigen naar 
de opvatting de toetsing van het levensbeëindigend handelen in eerste instantie in handen van de 
professie te leggen en noemt de meldingsprocedure een stap in de goede richting (Spreeuwenberg 
1990 Geen politie). 
20 Handelingen Tweede Kamer 1989-1990, Bijlagen, 21 300 VI, nr. 25. 
21 Handelingen Tweede Kamer 1989-1990: 4345. 
22 Handelingen Tweede Kamer 1989-1990, Bijlagen, 21 300 VI, nr. 24. De kleine christelijke partijen 
hebben al een aantal keren gevraagd naar het bestaan van richtlijnen en meldingsprocedures. Zo vroeg 
Leerling op 19 juni 1986 (Handelingen Tweede Kamer 1986-1987, Aanhangsel, nr. 44) naar de 
verspreiding van een meldingsformulier euthanasie binnen het politieapparaat. De minister verwees 
toen naar de paragraaf 7.2  beschreven procedure in Alkmaar. Een ander moment waarop dit speelde is 
oktober 1988 (Handelingen Tweede Kamer 1988-1989, Aanhangsel, nr. 183). En ook op 28 maart 1989 
is een dergelijke vraag gesteld (Handelingen Tweede Kamer 1988-198, Aanhangsel, nr. 502). 
23 Een voorstel dat door de vorige minister nooit officieel is overgenomen. 
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instructie inzake het politieoptreden.24 Middels deze instructie wordt ervoor gezorgd dat 
politieagenten in geval van euthanasie discreet en terughoudend handelen.25 

 
Zoals te verwachten is, zijn de SGP en GPV niet gelukkig met de gang van zaken. Zij vragen 
zich af of de minister heeft verzwegen dat er onderhandeld werd over een 
meldingsprocedure.26 Op 19 februari 1991 komt Schutte (GPV) met een motie waarin 
verzocht wordt om de meldingsprocedure euthanasie in te trekken en voortvarend te 
werken aan wetgeving welke de rechtsnorm van de artikel 293 en 294 weer beter 
toepasbaar maakt.27 Een van de bezwaren van SGP en GPV tegen de meldingsprocedure is 
dat het de desbetreffende arts zelf is die de informatie over de euthanasie verstrekt. Omdat 
zij graag meer betrouwbare informatie willen, menen zij dat ook de geconsulteerde arts zijn 
bevindingen schriftelijk moet vastleggen. In een tweede motie nodigen zij de regering uit te 
bevorderen dat het Openbaar Ministerie ieder geval van euthanasie waar een zelfstandig 
verslag van een geconsulteerde onafhankelijke tweede arts ontbreekt, nader onderzoekt. 28  
 
In het daarop volgende debat komt Schutte terug op hetgeen in het voorjaar van 1990 naar 
voren is gebracht. Hij stelt dat de opvatting van de minister over wat zich afgespeeld heeft 
met betrekking tot de meldingsprocedure, bepaald niet conform de waarheid is. De prijs 
voor de medewerking van de KNMG is in zijn optiek te hoog.29 Van de regeringspartijen 
onderstreept Van den Burg (CDA) dat het doel van de meldingsprocedure is te 
bewerkstelligen dat artsen zoveel mogelijk melding maken van euthanasie. Ook Haas-Berger 
(PvdA) stelt zich achter de meldingsprocedure vanwege het belang dat euthanasie boven 
tafel komt. Zij erkent dat de procedure niet verschilt van de eerder genoemde concept-
richtlijnen. Dees (VVD) en Kohnstamm (D66) hebben liever een goede wet dan een 
meldingsprocedure maar kunnen met de laatste goed leven. Beide moties worden 
verworpen.30 
 

8.2 LEVENSBEKORTEND HANDELEN BIJ WILSONBEKWAME PATIËNTEN  

Een thema dat na 1989 weer aandacht krijgt is de problematiek van de levensbekorting en -
beëindiging bij wilsonbekwame patiënten. De KNMG heeft in 1985 een commissie ingesteld 
die een standpunt ten aanzien van deze kwestie moet voorbereiden.31 De taak van deze 
Commissie Aanvaardbaarheid Levensbeëindigend handelen – in de wandelgangen de CAL 
genoemd – is tweeledig. Ze moet  

                                                      
24 Handelingen Tweede Kamer 1990-991, Bijlagen, 21 800 VI, nr. 23. De minister vraagt de 
Overleggroep Openbaar Ministerie–Staatstoezicht op de Volksgezoendheid de gang van zaken rond de 
nieuwe meldingsprocedure een jaar na inwerkingtreding te evalueren. 
25 Beide documenten wordt gepubliceerd in Medisch Contact onder de noemer ‘Richtlijnen 
meldingsprocedure euthanasie en hulp bij zelfdoding. Jarenlange onduidelijkheid voorbij’. De wijze 
waarop de politie onderzoek doet na een melding van euthanasie is artsen al lang een doorn in het oog. 
Zij klagen over het binnenvallen van geüniformeerde politieagenten op het spreekuur, over het aan 
komen rijden met gillende sirenes en over het urenlang verhoren van henzelf en nabestaanden. 
Dergelijke klachten zijn wellicht overdreven, maar verhalen van deze strekking lijken wel te rouleren 
onder artsen. 
26 Handelingen Tweede Kamer 1990-1991, Aanhangsel, nr. 319. 
27 Handelingen Tweede Kamer 1990-1991, Bijlagen, 22 010, nr. 1. 
28 Handelingen Tweede Kamer 1990-1991, Bijlagen, 22 010, nr. 2. 
29 Handelingen Tweede Kamer 1990-1991: 2978. 
30 Handelingen Tweede Kamer 1990-1991: 3128. De eerste motie krijgt alleen de stemmen van SGP, 
GPV en RPF; de tweede krijgt de stemmen van deze drie partijen plus D66 en Groen Links. 
31 Eerder vermeld in paragraaf 6.6. bij de reacties op het advies van de Staatscommissie Euthanasie. 
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bezien 1) of en zo ja onder welke voorwaarden, opzettelijke of actieve levens-
beëindiging bij de betreffende categorieën patiënten aanvaardbaar zou kunnen 
worden geacht en 2) zich … bezinnen op de vraag naar de legitimatie van 
(levensverlengend) medisch handelen bij wilsonbekwame patiënten.32  

 

Vanaf 1989 verschijnen er interim-rapporten van de commissie. Het eerste rapport betreft 
levensbeëindiging bij zwaar-defecte pasgeborenen, het tweede patiënten in een langdurig 
coma, het derde ernstig demente patiënten en het vierde hulp bij zelfdoding bij 
psychiatrische patiënten.33 De behoefte uit het veld aan meningsvorming blijkt ook uit het 
feit dat binnen de verschillende organisaties van specialisten er ook rapporten worden 
opgesteld. Zo verschijnen er nota’s van kinderartsen en neonatologen, van verpleeghuis-
artsen en van psychiaters. 
 
Een belangrijke bijdrage van al deze rapporten aan de meningsvorming over 
levensbekortend handelen door artsen is dat de verschillende verantwoordelijkheden van 
artsen op een rij gezet worden. Dit gebeurt bij uitstek in het rapport Doen of laten van de 
Nederlands Vereniging voor Kindergeneeskunde.34 De auteurs van dit rapport stellen het 
medisch-ethisch principe ‘in dubio abstine ’ voorop.35 Zij onderstrepen daarmee dat vaak 
niet zo zeer levensbekortend als levensverlengend handelen gelegitimeerd moet worden. 
Criteria voor die legitimatie zijn te vinden in het levensperspectief van de baby en de 
proportionaliteit van de behandeling. Soms kan het principe dat men bij twijfel af moet zien 
van behandeling echter niet gevolgd worden, gezien de onduidelijkheid en urgentie van de 
situatie. Het handelen in een dergelijke omstandigheid kan echter een dermate ongunstig 
resultaat hebben dat  als men dat  van tevoren had geweten, men niet gehandeld zou 
hebben. In een dergelijk situatie is, volgens de auteurs van Doen of laten (een visie die door 
                                                      
32 KNMG-Commissie Aanvaardbaarheid Levensbeëindigend handelen 1997: 3. Leden van de 
commissie zijn: J.M.C. Bakker (notulist),  D.J. Bakker (chirurg), Th.C.J. Beemer (ethicus), Th.M.G. van 
Berkestijn (arts, secretaris-generaal KNMG), R. Braakman (neurochirurg), R.J.M. Dillmann (secretaris-
arts KNMG), F. Hoogendijk (rapporteur), A. Hoogerwerf (verpleeghuisarts, adviseur), H.M. Kuitert 
(ethicus), C. van der Meer (internist), J.M. Minderhoud (neuroloog), J.G. Koppe (neonatoloog), J.M.G. 
Lanphen (huisarts), J. Legemaate (jurist), F.J.G. Oostvogel (medisch gerontoloog), W.J. Schudel 
(psychiater), A.J. Tholen (psychiater, adviseur), D. van Tol (psychiater), R.J.M. Vandevelde 
(anesthesioloog), M.M. Veering (neuroloog), P.A. Voûte (kinderarts) en F.H. Weisz (huisarts). 
33 Later, in 1997, samengevoegd in KNMG-CAL Medisch handelen rond het levenseinde bij 
wilsonbekwame patiënten. 
34 Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde 1992. De problematiek van levensbeëindiging bij 
pasgeborenen wordt in het onderstaande niet verder uitgewerkt omdat het buiten het domein van de 
euthanasie valt. Levensbeëindiging bij babies, daar mag geen misverstand over bestaan, is tussen 1987 
en 1994 een onderwerp waar veel over gepubliceerd wordt met name naar aanleiding van een 
rechtszaak betreffende het niet behandelen van een darmafsluiting bij een baby met het syndroom van 
Down (Nederlandse Jurisprudentie 1990: 192-203). Naar later blijkt, bespreekt het College van 
Procureurs-Generaal in 1991 twee gevallen van levensbëindigend handelen bij ernstig gehandicapte 
pasgeborenen. De vergadering is dan van oordeel dat primair moet worden gestreefd naar “zorgvuldige 
begeleiding gericht op een natuurlijke dood, indien de geconstateerde afwijkingen bij pasgeborenen 
dusdanig ernstig zijn dat staken van de medische behandeling geoorloofd is”. Het college sloot echter 
niet uit dat zich ook dan noodsituaties zouden kunnen voordoen, waarbij actieve levensbeëindiging door 
een arts gerechtvaardigd is. Het college besloot beide gevallen te seponeren, omdat geen genezing te 
verwachten viel, de dood op min of meer afzienbare termijn zou intreden en voldoende zorgvuldig was 
gehandeld. Ook na 1991 zijn enkele gevallen met toepassing van het opportuniteitsbeginsel 
geseponeerd (Van der Wal  en Van der Maas 1996: 140-141). Na 1994 worden twee van dergelijke 
zaken voor de rechter gebracht (zie daarover paragraaf 9.3). 
35 De twijfel kan voortkomen uit de verwachting dat het kind geen kans op overleven heeft en uit de 
verwachting dat het kind een leven te wachten staat dat als niet-acceptabel gezien wordt. 
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de CAL wordt gedeeld) levensbekortend handelen zoals afzien van verdere behandelingen 
en wanneer dat leidt tot een onaanvaardbare situatie, levensbeëindigend handelen te 
rechtvaardigen.  
 
De CAL en de NVK formuleren zorgvuldigheidseisen: voor een verantwoorde beslissing tot 
levensbeëindigend handelen acht men een zorgvuldige besluitvormingsprocedure 
noodzakelijk. Vooral met de mening van de ouders dient ernstig rekening te worden 
gehouden. Ook de verpleegkundigen dienen bij de besluitvorming betrokken te worden. 
Zeker in gevallen waarin de meningen van ouders en behandelend arts niet (helemaal) met 
elkaar overeenstemmen acht men het onontbeerlijk dat de behandelend arts zijn mening 
toetst aan die van een ervaren en onafhankelijke collega. De verantwoordelijkheid voor de 
uiteindelijk beslissing berust bij de behandelend arts. Deze dient de levensbeëindiging ook 
zelf, en lege artis uit te voeren. De arts moet zorg dragen voor deugdelijke verslaglegging 
van de feiten en overwegingen die tot de beslissing hebben geleid.36 De NVK stelt 
bovendien dat na opzettelijke levensbeëindiging geen verklaring van natuurlijk overlijden 
mag worden afgegeven.37 

PATIËNTEN IN EEN LANGDURIG COMA 

Ook in het tweede CAL-rapport38 wordt de conclusie getrokken dat vasthouden aan 
levensverlengend handelen niet zonder meer gelegitimeerd is. De commissie meent dat er 
geen aanleiding is om bij een patiënt die langdurig in coma is en met een infauste 
prognose, optredende complicaties causaal te behandelen. Verder meent zij dat van de 
medicus verwacht mag worden dat hij op een gegeven moment overgaat tot het staken van 
de behandeling. Daar valt voor de commissie ook het stopzetten van kunstmatige vocht- en 
voedseltoediening onder. 
 
De commissie trekt hetgeen hierboven staat met betrekking tot ernstig gehavende 
pasgeborenen door naar patiënten in langdurig coma. Ook ten aanzien van deze patiënten 
denkt de CAL dat medisch zinloos handelen niet ingesteld moet worden en dat wanneer na 
het stoppen van de behandeling, een onaanvaardbare situatie ontstaat, de arts een 
verantwoording heeft in het opheffen daarvan. Het meest controversiële thema ten aanzien 
van die laatste situatie is het toedienen van een euthanaticum. De commissie meent dat als 
de behandeling – en ook de vocht- en voedseltoediening - gestaakt is, de facto daaruit het 
overlijden van de patiënt reeds geaccepteerd is, zodat het toedienen van middelen in 
dodelijke doseringen geïndiceerd kan zijn vanuit het oogpunt van stervensbegeleiding. 

 
Ook hier formuleert de commissie een aantal zorgvuldigheidseisen die de sporen dragen van 
de zorgvuldigheidseisen bij euthanasie. Bij de besluitvorming behoort de eventuele 
wilsbeschikking van de patiënt een cruciale en doorslaggevende rol te spelen;39 er moet 
                                                      
36 KNMG-CAL 1990 (I): 25-26. 
37 De eis van het niet afgeven van de verklaring van natuurlijk overlijden wordt in het CAL-rapport 
niet genoemd. De commissie is van mening dat zolang de overheid niet de garantie geeft dat een arts 
die zich aan de zorgvuldigheidseisen houdt niet strafrechtelijk vervolgd wordt, het niet reëel is om van 
betrokken artsen een strikte naleving van de Wet op de Lijkbezorging te verwachten. De commissie 
twijfelt aan het nut van strafrechtelijke toetsing en heeft een voorkeur voor interne toetsing vooraf en, 
waar nodig, een tuchtrechtelijke toetsing achteraf (KNMG-CAL 1990 (I): 26). 
38 KNMG-CAL 1991 (II). 
39 De commissie overweegt nog of men moet stellen dat levensverlengend handelen bij comateuze 
patiënten slechts toegestaan kan zijn, indien daarover een expliciete wilsbeschikking van de patiënt 
bestaat, bijvoorbeeld in de vorm van een codicil. Een redenering die zij ziet als een zuivere 
gevolgtrekking uit het uitgangspunt dat medische handelingen slechts toegestaan zijn indien de patiënt 
daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Omdat men niet verwacht dat een vooraf 
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rekening gehouden worden met de opvattingen van familie en betrokkenen; en consultatie 
van een ervaren, onafhankelijke collega is vereist. Verder moet er sprake zijn van 
zorgvuldige uitvoering en verslaglegging.  
 
In de tijd dat het CAL-rapport uitkomt staat de patiënt in vegetatieve toestand weer volop in 
de belangstelling. Voor een deel komt dat door de verderop beschreven gebeurtenissen 
rondom Ineke Stinissen, voor een deel door de publicatie van de nota.40 
 
Ook de Gezondheidsraad is van mening, zo blijkt een paar jaar later, dat het moreel 
gerechtvaardigd is om medisch handelen bij patiënten in een vegetatieve toestand 
voorzover gericht op verlenging van het leven te staken. Dit motiveert zij door erop te 
wijzen dat bij het levensverlengend behandelen van comapatiënten geen genezing of 
verbetering verkregen wordt van de situatie van de patiënt, terwijl wel een uitzichtloze en 
ernstige ontluistering wordt verlengd doordat de behandeling het stervensproces 
blokkeert.41 Ten aanzien van kunstmatige voedsel- en vochttoediening meent de 
Gezondheidsraad dat er van medisch handelen kan worden gesproken omdat de toediening 
op kunstmatige wijze plaatsvindt en specifieke deskundigheid vereist is. Tot stopzetting 
ervan mag pas worden overgegaan indien verdere behandeling zinloos is geworden en 
vaststaat dat de stopzetting geen onnodig lijden met zich meebrengt.42 

ERNSTIG DEMENTE PATIËNTEN 

Het aantal demente patiënten in Nederland is stijgende en het lijkt erop dat steeds meer 
mensen er behoefte aan hebben een regeling te treffen om een, in hun eigen ogen, 
ontluisterend levenseinde te voorkomen.43 De discussie over de mogelijkheid van 
levensbeëindiging op verzoek van deze groep is een van de grotere onderwerpen die nog op 
een definitief antwoord wachten. De CAL heeft ook over deze groep patiënten een rapport 
uitgebracht.44 
 
Centraal in de benadering van de CAL staat de gedachte dat zoveel mogelijk de 
zelfbeschikking van de demente patiënt gerespecteerd moet worden. Daarbij probeert ze 
een flexibel begrip van zelfbeschikking te hanteren. Men meent dat naarmate de gevolgen 

                                                                                                                                       
geformuleerde wil voldoende uitsluitsel geeft voor de arts in gecompliceerde beslissingssituaties en 
omdat een belangrijk deel van de bevolking niet een dergelijk codicil heeft, gaat de commissie hier niet 
toe over (CAL 1991 (II): 38-39). 
40 Voorbeelden: P. van der Molen, Coma, een ander leven (Kampen 1989); Nederlands 
Artsenverbond, ‘De behandeling van langdurig comateuze patiënten (commentaar), Medisch Contact 
1991: 665-669;  Katholieke Vereniging van Ziekeninrichtingen, Beslissen over het leven van 
comapatiënten (Utrecht 1992); Werkgroep prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut, ‘Zorg voor 
comapatiënten: bespreking KNMG-discussienota “levensbeëindigend handelen bij wils-onbekwame 
patiënten”’, Medisch Contact 1991: 1481-1484; G. Holdijk, J. Mulder en W.L.H. Smelt, 
Levensbeëindigend handelen bij langdurig comateuze patiënten. Reaktie op: KNMG-Discussienota. Deel 
II. Levensbeëindigend handelen bij wilsonbekwame patiënten (‘s-Gravenhage 1992); Vakgroep 
Gezondheidswetenschap Groningen, Langdurig coma: ervaringen van familieleden van patiënten in een 
langdurig coma (Groningen 1992); D. Pranger, Het beëindigen van kunstmatige voeding bij aanhoudend 
vegeterende patiënten (Amsterdam 1992); J.H.H.M. Dorscheidt, ‘Grenzen van kunstmatige voedsel en 
vocht-toediening bij langdurig comateurze patiënten’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1993: 135-147. 
41 Gezondheidsraad 1994: 48-49. 
42 Gezondheidsraad 1994: 59. 
43 Een indicatie daarvoor is de ontwikkeling van schriftelijke wilsverklaringen, onder andere door de 
NVVE, waarin behandelingen worden geweigerd in geval men ernstig dement is geworden, dan wel in 
die situatie om euthanasie verzoekt. 
44 KNMG-CAL 1993 (III). 
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van handelingen of beslissingen van patiënten ernstiger zijn, er hogere eisen gesteld 
moeten worden aan wilsbekwaamheid, dan wel een strikter criterium gehanteerd moet 
worden voor de bepaling ervan. De waarneming van de ernst van de gevolgen is volgens de 
commissie mede afhankelijk van de ernst van de dementie en de levensverwachting van de 
patiënt. 
 
Ook deze keer stelt de commissie de morele aanvaardbaarheid van levensverlengend 
handelen voorop. De CAL meent dat bij levensverlengend handelen de opvatting van de 
patiënt, voorzover deze (op indirecte wijze) bepaald kan worden, de doorslag geeft. 
Wanneer de patiënt zijn opvatting niet meer kan meedelen, dient de legitimatie bepaald te 
worden aan de hand van: 1) de veronderstelde wil van de patiënt, 2) de belasting van het 
handelen, 3) de positieve effecten van het handelen en 4) het belang van de patiënt. Er zijn 
volgens de commissie situaties waarin op grond van deze afweging een levensverlengende 
behandeling niet meer gelegitimeerd is.45 
 
Wanneer levensverlengend handelen niet meer gelegitimeerd kan worden, kan de vraag 
naar de legitimiteit van levensbekortend handelen aan de orde komen. Daarbij spelen, 
volgens de CAL, de bovengenoemde vier aandachtspunten eveneens een rol. De commissie 
onderstreept dat de hulpverlening gehouden is gevolg te geven aan een schriftelijke 
wilsverklaring waarin een levensverlengende behandeling geweigerd wordt. De commissie 
meent dat herhaalde voedselweigering door een ernstig demente patiënt gerespecteerd 
dient te worden en dat er situaties kunnen ontstaan waarin sondevoeding gestaakt kan 
worden. Een derde wijze van levensbekorting – symptomatische behandeling met 
levensbekorting als neveneffect – zal ook in de regel geaccepteerd worden, denkt de 
commissie. Als vierde vorm van levensbekorting noemt de CAL de levensbeëindiging. De 
meningen hierover lopen uiteen, ook binnen de commissie.46  
 
Degenen die levensbeëindiging niet uitsluiten zien drie mogelijke situaties waarin het kan 
plaatsvinden. De eerste is dat de patiënt een schriftelijke wilsbeschikking heeft opgesteld 
waarin om levensbeëindigend handelen wordt verzocht en er is voldaan aan de 
zorgvuldigheidseisen voor euthanasie. De commissie meent dat indien er naast de ernstige 
dementie ook nog andere verschijnselen zijn die wijzen op een ernstig lijden, aan het 
criterium van ondraaglijk en uitzichtloos lijden wordt voldaan. Op de tweede plaats zou ook 
in uitzonderlijke gevallen de veronderstelde wil grond geven voor levensbeëindiging. Dan 
mag er echter geen enkele twijfel bestaan over de juistheid van deze reconstructie. Indien 
noch een wilsbeschikking, noch een overtuigend geconstrueerde eigen wil van de patiënt 
aanwezig is, kan een grond voor levensbeëindigend handelen hooguit gelegen zijn in het 
beëindigen van een situatie die evident in strijd is met de menselijke waardigheid. Het moet 
hier handelen om een kennelijke noodsituatie waarin er sprake is van ernstig, duurzaam en 
manifest lijden bij een ernstig demente patiënt, terwijl dat lijden op geen enkele 
aanvaardbare wijze kan worden afgewend. Over deze kwestie spreekt de commissie zich 
niet uit, maar zij meent dat nadere discussie gewenst is.47  
 
De commissie acht het wenselijk dat instellingen duidelijk zijn inzake de inhoud van het 
beleid rond levensbekortend handelen en wijst op het belang van het vastleggen van 
procedures.48  

                                                      
45 KNMG-CAL 1993 (III): 32-35. 
46 KNMG-CAL 1993 (III): 35-41. 
47 KNMG-CAL 1993 (III): 63-64. 
48 KNMG-CAL 1993 (III): 61. In de periode 1994-2002 spreekt de beroepsgroep van 
verpleeghuisartsen zich uit over het beleid ten aanzien van demente bejaarden en komt met name de 
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Met haar eerste drie rapporten heeft de CAL (en de NVK) belangrijke terreinen van het 
levensbekortend en levensbeëindigend haden bij wilsonbekwame patiënten verkend. Twee 
zaken vallen op. Ten eerste de omkering van hetgeen gelegitimeerd dient te worden: niet 
levensbekorting maar levensverlenging. Ten tweede hoe veel lering men weet te trekken uit 
hetgeen in het euthanasiedebat  gebeurd is. Dit betreft niet alleen de zorgvuldigheidseisen 
maar ook het richten van de aandacht op datgene wat bindt en het spenderen van weinig 
tijd  aan ideologische discussies. Verder heeft men blijkbaar de les getrokken dat het beter 
is om als beroepsgroep zelf een probleem aan te dragen en op te lossen, nog voor het 
maatschappelijk debat erover begonnen is.  
 

8.3  RECHTSZAKEN EN NIEUWE ONTWIKKELINGEN 

HULP BIJ ZELFDODING DOOR EEN ECHTGENOOT EN EEN VRIENDIN 

In 1989 staan een man en een vrouw terecht die de echtgenote van de eerste geholpen 
hebben een einde te maken aan haar leven. De echtgenote, die aan dystrofie lijdt, vraagt 
haar man, nadat zij gehoord heeft dat haar hand, de enige ledemaat die zij nog enigszins 
kan gebruiken, aangetast is door de ziekte, een einde aan haar leven te maken. Hij besluit 
aan haar wens tegemoet te komen en samen met een vriendin helpt hij de vrouw pillen te 
slikken waaraan zij overlijdt.  
 
De echtgenoot en de vriendin doen een beroep op overmacht, maar de rechtbank wijst dit 
beroep af. De rechtbank heeft weliswaar begrip voor de dramatische situatie maar acht 
levensbeëindiging waarbij de beslissing daartoe niet is genomen door een arts in het kader 
van zorgvuldig medisch handelen, een dermate laakbare zaak, dat een strafrechtelijk 
oordeel op zijn plaats is. Ten aanzien van de vriendin wijst de rechtbank erop dat zij wist 
dat haar handelen in strijd was met de wet en met de zorgvuldigheidseisen. Haar gedrag 
wordt dan ook als meer laakbaar gezien dan dat van de echtgenoot. Beiden worden 
veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden voorwaardelijk.49 

REANIMATIE ONDANKS NIET-REANIMEERVERKLARING 

Een zaak waarover nogal wat rumoer ontstaat is de nasleep van een reanimatie ondanks 
een niet-reanimeerverklaring. De vrouw in kwestie heeft in juni 1982 een zelfmoordpoging 
gedaan. Zij wordt gevonden met bij zich de lege strips Vesparax, een euthanasieverklaring, 
een niet-reanimeerverklaring en een briefje aan haar huisarts waarin deze gezegd wordt 
zich te houden aan de bijgevoegde verklaringen. De huisarts doet dit, maar de zoon van de 
vrouw weet de politie zo ver te krijgen dat een ambulance wordt opgeroepen. In het 
ziekenhuis besluit de dienstdoende internist de maag van de vrouw leeg te spoelen en haar 
te intuberen voor een eventuele reanimatie. Na overleg met de directeur van het ziekenhuis 
en de huisarts – die laat weten dat hij voor zichzelf  besloten heeft niet in te grijpen – gaat 
de internist over tot reanimatie. 
 

                                                                                                                                       
wijze van reageren op voedselweigering aan de orde. Gegevens hierover zijn te vinden in paragraaf 9.4. 
De CAL heeft nog een vierde tussenrapport uitgebracht over hulp bij zelfdoding bij psychiatrische 
patiënten. De ontwikkelingen op dat terrein worden in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk 
beschreven in samenhang met rechtszaken die daarop betrekking hebben. 
49 Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1990: 49-53. 
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De vrouw dagvaart de internist en het ziekenhuis tot vergoeding van materiële en 
immateriële schade. De dokter verantwoordt zijn handelen door erop te wijzen dat hij alleen 
beschikte over de – overigens onvolledig ingevulde - niet-reanimeerverklaring en dat hij 
geen gegevens had om te kunnen bepalen of de vrouw compos mentis was. Ook de huisarts 
kon hem wat dit laatste betreft niet helpen. De niet-reanimeerverklaring verschafte 
bovendien onvoldoende zekerheid omtrent de identiteit van de steller. 
 
Op 13 december 1989 overweegt de rechtbank Zwolle dat een arts, alvorens een besluit te 
nemen al of niet te reanimeren na een poging tot zelfmoord, een gegeven de 
omstandigheden voldoende diepgaand onderzoek dient in te stellen naar een eventuele 
wilsverklaring. De arts moet zich vergewissen of de patiënt op het moment van het besluit 
tot suïcide in staat was zijn wil voldoende te bepalen. Verder moet hij zich vergewissen van 
het feit of de wilsbepaling en de daarop volgende wilsuiting voldoende uitdrukkelijk en 
weloverwogen waren. Wanneer deze duidelijkheid onvoldoende verkregen kan worden, kan 
het de betrokken arts niet verweten worden dat hij vervolgens beslist om tot reanimatie 
over te gaan. De rechtbank meent dat het op de weg van eiseres had gelegen en dat het 
voor haar risico was voor zodanige informatie te zorgen dat diegenen die mogelijk zouden 
moeten beslissen over al of niet reanimeren een zo verantwoord mogelijke beslissing 
konden nemen. Dat was in deze casus niet het geval. De vrouw is wat betreft de 
informatieplicht ook onvoldoende duidelijk geweest. Zij heeft de niet-reanimeerverklaring 
niet helemaal ingevuld en ze heeft geen naam vermeld van iemand die om nadere 
informatie gevraagd kon worden. Ook blijkt uit geen van de bij eiseres gevonden 
bescheiden genoegzaam of zij ten behoeve van het suïcidebesluit wilsbekwaam was. 
 
Al met al meent de rechtbank dat het voor risico van de vrouw was dat de artsen in de korte 
tijd die zij hadden geen of te weinig informatie hebben kunnen krijgen betreffende de 
geestestoestand waarin zij verkeerde op het moment van het suïcidebesluit. De artsen kan 
geen onrechtmatig handelen en dus geen onbehoorlijke zaakwaarneming worden verweten. 
Daarom worden de vorderingen afgewezen.50 

DE LOTGEVALLEN VAN INEKE STINISSEN (II) 

Zoals gezien in  paragraaf 5.4 had Gerard Stinissen de officier van justitie in Almelo 
gevraagd te verklaren dat hij de arts die op zorgvuldige wijze het leven van zijn vrouw – die 
al tien jaar in coma ligt – beëindigt niet zal vervolgen. Nadat de officier gesteld had dat hij 
daartoe niet kon overgaan spande Stinissens advocaat, Sutorius, in juni 1987 een civiele 
procedure aan bij de rechtbank Almelo.  
 
Sutorius vroeg de rechtbank de volgende verklaring af te leggen: het is rechtmatig op Ineke 
Stinissen een medische ingreep te laten toepassen waardoor ze een goede dood sterft; dan 
wel: het is rechtmatig dat het verpleeghuis de behandeling, verzorging en kunstmatige 

                                                      
50 Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1990: 286-289. De uitspraak van de rechtbank ligt in het 
verlengde van een advies van de Gezondheidsraad in 1986. De Gezondheidsraad stelde dat iemand die 
als gevolg van een suïcidepoging in een toestand wordt aangetroffen waarin hij zijn wil niet kenbaar 
kan maken, volgens de regels van de geneeskunst moet worden behandeld, tenzij hij een 
uitdrukkelijke, schriftelijke verklaring heeft achtergelaten dat hij niet wil behandeld worden. De 
Gezondheidsraad wijst erop dat in de praktijk nogal eens de aangetroffen verklaring niet een zo heldere 
wilsverklaring bevat dat daarin een eenduidig verbod op behandeling kan worden gelezen. In dat geval 
moet volgens de Gezondheidsraad tot behandeling worden besloten. Alleen indien een verklaring wordt 
aangetroffen waaruit ondubbelzinnig kan worden afgeleid dat de betrokkene niet wenst te worden 
behandeld zal van medisch ingrijpen moeten worden afgezien (Gezondheidsraad 1986: 231). 
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voeding van mevrouw Stinissen staakt, omdat haar toestemming daarvoor geacht wordt te 
ontbreken; dan wel: het is rechtmatig dat Stinissen haar uit het verpleeghuis weghaalt.  
 
De vraag waar het uiteindelijk om draait is of het toedienen van kunstmatige voeding een 
medische handeling is. Zo ja, dan mag die naar het geldend recht gestaakt worden in geval 
de behandeling als medisch zinloos kan worden aangemerkt of in geval er geen sprake 
(meer) is van toestemming van mevrouw Stinissen. De instelling waar mevrouw Stinissen 
verblijft, gaat ervan uit dat zij wordt verzorgd en niet behandeld. Bovendien acht het tehuis 
het staken van voedsel- en vochttoediening onmenselijk.  
 
De rechtbank stelt in haar vonnis vast, dat de kunstmatige voeding bij mevrouw Stinissen 
dient te worden aangemerkt als overwegend medisch handelen. Maar de rechtbank acht 
ook -  gelet op de wettelijke bepalingen tot bescherming van het leven - de beslissing van 
de arts van mevrouw Stinissen om haar leven in stand te houden rechtens juist.51 
 
In december 1989 legt Stinissen dezelfde vorderingen voor bij het Gerechtshof Arnhem. Hij 
meent dat het onterecht is dat de rechtbank de kunstmatige toediening van voedsel en 
vocht niet heeft aangemerkt als ‘medisch zinloos’ handelen.  
 
Het gerechtshof overweegt dat in een geval als deze de rechter terughoudendheid past. Het 
gaat hier om vragen van levensbeschouwelijke en medisch-ethische aard waarover in de 
samenleving diepgaande verschillen van inzicht bestaan en waarvoor geen specifiek 
juridisch kader voor handen is. Bovendien moet de rechter terughoudend zijn omdat de 
beslissing over de vraag of een medisch behandeling zinloos is, geen juridisch oordeel is 
maar een oordeel dat, in beginsel, door de arts beantwoord moet worden aan de hand van 
de medisch professionele standaard.  
 
Het hof is met de rechtbank van oordeel dat in deze casus sprake is van medisch handelen 
dat indien zinloos, gestopt mag worden, hoe groot het verzorgingsaspect ook is. De 
vordering de behandeling te stoppen omdat die zinloos is, wordt echter afgewezen. Het hof 
meent dat in een casus als deze de kunstmatige toediening van vocht en voedsel niet zo 
zeer in strijd is met heersend medische inzicht, dat de medisch-ethische opvattingen van het 
verpleeghuis en zijn directeur daarvoor zouden moeten wijken. Verder meent het hof dat 
ieder aanknopingspunt ontbreekt voor een beoordeling van de vraag hoe mevrouw Stinissen 
zelf zou hebben gedacht over de situatie waarin zij zich nu bevindt.52 
 
Na deze uitspraak besluit de behandelend arts van mevrouw Stinissen in januari 1990 de 
kunstmatige voedsel- en vochttoediening te staken omdat deze behandeling naar zijn 
medisch oordeel zinloos is. 53 Op 19 januari 1990 overlijdt Ineke Stinissen, elf dagen na het 
stopzetten van de kunstmatige voeding.54 

                                                      
51 Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1987, 338 e.v. Vroom-Kastelein en Van Es noemen de weigering 
van de rechtbank om een beslissende uitspraak te doen onbevredigend: “Dit leidt tot het 
onbevredigende resultaat dat de patiënt afhankelijk is van de opvattingen van zijn behandelend arts. 
Opvattingen die niet alleen strikt medisch, maar ook maatschappelijk en levensbeschouwelijk gekleurd 
zijn. Juist om die reden is een rechterlijke uitspraak gewenst” (Vroom-Kastelein en Van Es 1987: 955). 
52 In de overige vorderingen wordt Stinissen niet-ontvankelijk verklaard (Nederlandse Jurisprudentie 
1989, nr. 909). 
53 Spreeuwenberg en Kuitert spelen in deze decembermaand een belangrijke rol in de casus 
Stinissen. Zij bemiddelen tussen de arts van Ineke Stinissen en het bestuur van de instelling en 
bereiken dat de instelling ermee instemt dat de arts zijn eigen beslissing kan nemen, in dit geval het 
staken van de behandeling (interview Spreeuwenberg mei 2001). 
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Ondanks aandringen door onder andere de Nederlandse Patiënten Vereniging gaat de 
officier van justitie niet over tot vervolging van de arts en de instelling.55 In de motivering 
van deze beslissing in de Tweede Kamer benadrukt minister Hirsch Ballin de uniciteit van de 
zaak. Verder stelt hij dat de officier in het voetspoor van het Gerechtshof Arnhem gemeend 
heeft dat het in deze casus in beginsel om een medische aangelegenheid handelde. Volgens 
de minister is komen vast te staan dat zowel bij de besluitvorming als bij de uitvoering van 
de beslissing met grote zorgvuldigheid te werk is gegaan. Hij meent dat aan deze beslissing 
geen verruiming van de euthanasiepraktijk verbonden kan worden.56 

DE NVVE 

De NVVE is in 1988, na een moeilijke periode naar aanleiding van de bestuurscrisis57, 
uitgegroeid tot een organisatie van 35.000 leden. Vanaf dan zal de organisatie in een 
versneld tempo groeien van ongeveer 76.000 in 1994 tot meer dan 100.000 in 1998. In het 
kantoor in Amsterdam en in den lande zijn in 1994 zo’n 12 beroepskrachten en ongeveer 
130 vrijwilligers actief. De laatsten zijn met name actief in de ‘Ledenhulpdienst’, het 
‘Sprekerskader’, de ‘Presentatiedienst’ en verschillende commissies. De ‘Ledenhulpdienst’ – 
later omgedoopt in ‘Ledenondersteuningsdienst’ – beantwoordt vragen om hulp en 
informatie en bezoekt mensen die daar behoefte aan hebben. Het ‘Sprekerskader’ en de 
‘Presentatiedienst’ houden lezingen in den lande en bemensen stands op beurzen en 
conferenties. Bij de commissies kan men denken aan de commissie artsen, de commissie 
verpleegkundigen en verzorgenden, en natuurlijk het bestuur van de vereniging.58 
 
De NVVE heeft zich bij haar oprichting twee taken gesteld: de maatschappelijke acceptatie 
en de legalisering van euthanasie. Als organisatie die opkomt voor het cliëntenperspectief 
richt zij haar activiteiten op politieke lobby, op het ondersteunen van artsen en last but not 
least op het ondersteunen van mensen die problemen ervaren op het terrein van de 

                                                                                                                                       
De Nederlandse Patiënten Vereniging die in december 1989 in een brief een beroep heeft gedaan op de 
instelling waar mevrouw Stinissen verblijft niet over te gaan tot het staken van behandeling, heeft zich 
tot de minister van Justitie en tot het Openbaar Ministerie gewend met het verzoek in te grijpen door 
middel van een strafvervolging indien de behandeling gestopt zou worden. Als duidelijk wordt dat de 
behandeling gestopt is, spant de organisatie een kort geding aan tegen het verpleeghuis. Daarin 
vordert zij de hervatting van de gestaakte behandeling. De rechtbank Almelo verklaart de aanklagers 
niet-ontvankelijk en oordeelt dat de vordering ook op inhoudelijke gronden niet toewijsbaar is (Kort 
Geding 1990, nr. 32). Tegen dit vonnis wordt hoger beroep aangetekend maar het Gerechtshof Arnhem 
bevestigt het vonnis van de rechtbank (Nederlandse Jurisprudentie 1990, nr. 470). De hoogleraar 
anesthesiologie Smalhout laat in de krant en voor de televisie weten dat het stoppen van voedsel en 
vocht een mensonwaardige dood is. Hij uit zich in termen van “deze dood is verschrikkelijk om aan te 
zien” en “je zou het een hond nog niet aandoen” (B. Smalhout: ‘Een monument van onmacht en 
lafheid’, NRC-Handelsblad 15 januari1990). Hoe hevig de reacties zijn die deze zaak oproept blijkt wel 
uit de term die Spreeuwenberg gebruikt om Smalhout aan te duiden: ‘aasgier’ (Spreeuwenberg 1990: 
Aasgieren).  
54 Kooij 1996: 19. 
55 Handelingen Tweede Kamer 1989-1990, Aanhangsel, nr. 742. 
56 De vergadering van procureurs-generaal heeft ingestemd met het besluit van de officier en ook de 
minister – hij had aangekondigd dat wanneer mevrouw Stinissen zou sterven er een justitieel onderzoek 
zou volgen - acht de beslissing verantwoord (Handelingen Tweede Kamer 1989-1990, Aanhangsel, nr. 
742). Op eerdere kamervragen over deze zaak antwoordde staatssecretaris Simons dat van een 
algemene betekenis voor andere comapatiënten niet kan worden gesproken (Handelingen Tweede 
Kamer 1989-1990, Aanhangsel, nr. 281). 
57 Beschreven in paragraaf 7.1. 
58 NVVE, Jaarverslag 1994 (Amsterdam 1995).  
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vrijwillige levensbeëindiging. Deze problemen lopen uiteen van informatieve vragen en 
vragen om modellen van schriftelijke wilsbeschikkingen tot concrete hulp bij hun zelfdoding.  
 
De NVVE hanteert als voornaamste principe dat zij wel bemiddelt bij het verkrijgen van een 
‘zachte dood’ maar dat zij zelf geen middelen daarvoor verstrekt. De vereniging is in de loop 
der jaren wars gebleken van het aanreiken van methoden, waarmee mensen zelf het einde 
van hun leven kunnen bewerkstelligen.59 Wel werd soms in persoonlijke gesprekken 
desgevraagd verteld met welke middelen de dood bereikt kan worden. De NVVE rekent het 
vooral tot haar hulpverleningstaak mensen de mogelijkheid te bieden om hun hart te 
luchten omtrent hun doodswens, het bemiddelen tussen patiënten en hun, wat betreft 
euthanasie of hulp bij zelfdoding, onwillige arts en het verwijzen naar een arts waarvan 
bekend is dat die in principe bereid is euthanasie toe te passen. Bij deze verwijzingen 
betreft het meestal artsen, die bereid zijn om de patiënt in zijn of haar praktijk op te nemen, 
en een enkele keer artsen die bereid zijn iemand, die niet bij hen in behandeling is, te 
helpen sterven. 60 

 
Reeds vroeg in haar bestaan is de NVVE geconfronteerd met het probleem dat ook andere 
mensen, dan zij die ernstig lijden en (bijna) in de terminale fase verkeren, hulp vragen om 
te kunnen sterven. Het gaat daarbij met name om drie groepen mensen: hoogbejaarden die 
zich ‘versleten’ voelen en niet langer willen leven, chronisch zieken die niet nog jaren door 
willen gaan en mensen die met name vanwege psychische nood om hulp bij zelfdoding 
vragen.61 Een vraag waar de NVVE mee worstelt is of ze hulp aan deze mensen ook tot haar 
taak moet rekenen. Moet naast euthanasie (levensbeëindiging bij mensen met een groot 
somatisch lijden) ook hulp bij zelfdoding (levensbeëindiging van mensen wier lijden een 
grote psychische component heeft, van mensen wier dood lichamelijk gesproken niet 
aanstaande is) worden opgenomen in de doelstelling van de NVVE?  
 
Begin jaren tachtig had de NVVE besloten dat hulp bij zelfdoding (bij de laatstgenoemde 
groep) niet tot haar takenpakket behoorde. Er is toen wel een psycholoog aangesteld die 
hulpvragen uit deze categorie beantwoordt. In 1988 spreekt het algemeen bestuur opnieuw 
over de problematiek. De vraag wordt opgeworpen of op een verantwoorde wijze omgegaan 
wordt met het vraagstuk van de hulp bij zelfdoding. Een daartoe aangestelde commissie 
brengt in 1991 verslag uit. De commisie is van mening dat de hulpdienst voor 
zelfdodingvraagstukken voortreffelijk werk levert.  
 
In het rapport van de commisie krijgt het zelfbeschikkingsrecht een prominente rol 
toebedeeld.62 Aanvaarden van het zelfbeschikkingsrecht betekent voor de commissie dat 
men ervan uitgaat dat de mens zijn wil kan bepalen, tenzij het tegendeel blijkt. Dit laatste 
zal voor ieder aan wie om hulp gevraagd wordt, een essentieel deel van zijn onderzoek 
moeten vormen. Hij zal eerst moeten nagaan of de hulpvrager tot een weloverwogen 
oordeel in staat is. Ondraaglijk en uitzichtloos lijden acht de commissie geen voorwaarde 

                                                      
59 In paragraaf 4.3 werd al vermeld dat de NVVE het niet verstandig achtte een vertaling  van het 
Schotse boekje met ‘doe-het-zelfmethoden’ te maken. De in die Schotse brochure aanbevolen ‘plastic 
zakmethode’ is in Nederland bekend geworden door het eerder vermelde boek van Sybrandy en Bakker 
1984 en door de vertaling van het boek Final Exit (Humphry 1992).  
60 Een aantal van deze laatsten  - zo zal in paragraaf 9.2 blijken – worden in de jaren negentig 
vervolgd wegens het toepassen van euthanasie. 
61 Euthanavisie 1992, nr.1: 9. Van een onderzoek bij de NVVE op het laatst genoemde terrein wordt 
verslag gedaan in Bobbe,  Morritz en Bareman 1990: 373-383. 
62 De commissie die het rapport schrijft vindt het niet nodig diepgaande beschouwingen te wijden 
aan het uitgangspunt van het zelfbeschikkingsrecht omdat “het in brede kring en zeker binnen de NVVE 
aanvaard wordt” (NVVE 1993, oorsponkelijke druk maart 1991): 10.  
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voor hulp bij zelfdoding.63 De commissie wijst in dit kader op hoogbejaarden en volledig van 
anderen afhankelijke invaliden die duurzaam en consistent de dood wensen zonder dat er 
sprake is van ondraaglijk lichamelijk of psychisch lijden. Als voorwaarden voor geoorloofde 
hulpverlening ten aanzien van het verzoek ziet de commisie: 1. de hulpvrager heeft zijn 
beslising in vrijheid genomen, heeft rechtsstreeks aan de hulpverlener om hulp gevraagd en 
heeft dit schriftelijk vastgelegd; 2. De vraag om hulp is duurzaam en de hulpvrager ziet de 
zelfdoding als enige uitweg.64 
 
Naar aanleiding van dit rapport breidt de NVVE in 1991, na een discussie van een 
decennium, haar doelstelling uit. Vanaf dan streeft de vereniging niet alleen naar de sociale 
aanvaarding en legalisatie van vrijwillige euthanasie, maar ook naar maatschappelijke 
acceptatie en legalisatie van hulp bij zelfdoding.65 

DE ‘PIL VAN DRION’ EN ‘KLAAR MET LEVEN’ 

In 1991 publiceert Drion, oud-raadsheer van de Hoge Raad, een essay met de titel ‘Het 
zelfgewilde einde van oude mensen’.66 In dat essay verdedigt Drion de gedachte dat oude 
mensen een einde aan hun leven moeten kunnen maken op een voor henzelf en hun 
omgeving aanvaardbare manier.  
 
Drion denkt dat de grote, meestal niet uitgesproken, zorg van veel oude mensen is dat er 
voor hen een moment zal komen waarop zij ook in de meest elementaire dingen van het 
leven door lichamelijke en/of geestelijke achteruitgang niet meer voor zichzelf kunnen 
zorgen. Deze bedreiging zoveel mogelijk weg te nemen, lijkt hem een essentiële verplichting 
voor een samenleving waarin het aantal oude mensen sterk toeneemt. Het antwoord ligt 
voor Drion niet in een aanbod van zorg. Een dergelijk aanbod is essentieel maar niet 
voldoende voor degenen die gespaard wensen te blijven voor een leven dat nog slechts met 
zulke zorg van anderen gecontinueerd kan worden. Alhoewel Drion onderkent dat de 
maatschappij er belang bij heeft te gemakkelijke suïcides te voorkomen, vraagt hij zich af of  
dit argument opgaat voor oude mensen: zij weten immers beter wat voor leven ze afsnijden 
dan jongeren. Drion is er duidelijk over: wat hij bepleit, gaat voor oudere mensen van een 
grotere autonomie uit dan waar tot dusver bij de discussies over euthanasie aan pleegt te 
worden gedacht. 67  
 

Het idee van Drion is nauw verwant met wat genoemd wordt de ‘klaar met leven’ 
problematiek. Bij deze problematiek handelt het om mensen die over het algemeen heel oud 
zijn en lijden aan een veelheid van lichamelijke klachten – niet meer kunnen zien, horen 
en/of lopen. Er zijn door artikelen van artsen en door berichten in kranten een aantal van 
deze zaken bekend. Zo stelt Het Openbaar Ministerie in Den Haag strafvervolging in tegen 
een huisarts uit het Westland omdat hij euthanasie heeft toegepast op een 94-jarige man. 

                                                      
63 Zij vindt daarvoor aanknopingspunten in het boek van Kuitert 1983. 
64 NVVE 1993: 25. Daarnaast stelt de commissie voorwaarden aan de hulp en de hulpverlener. 
65 De commissie die het standpunt voorbereid heeft, ziet ook een strategische reden voor de 
uitbreiding van de doelstelling op dat moment: als men een regeling ten aanzien van euthanasie voor 
mensen met een lichamelijk lijden – artikel 293 – tot stand brengt en daarna iets soortgelijks zou 
proberen met betrekking tot hulp bij zelfdoding  – artikel 294 – moet men erop rekeken dat dat op 
grote weerstand zal stuiten (NVVE 1993: 15). 
66 Voor het eerste gepubliceerd in NRC-Handelsblad van 19 oktober 1991. Later gepubliceerd in Drion 
1992.  
67 In een onderzoek door Intromarkt blijkt dat een kwart van de Nederlanders gezonde maar 
eenzame ouderen een recht op zelfdoding in samenspraak met een arts gunt en 18% vindt de 
tussenkomst van een arts niet noodzakelijk (Ruizeveld 1992). 
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De man woonde op zichzelf en was lichamelijk noch geestelijk ziek. Maar hij kreeg 
ouderdomsverschijnselen en werd bedlegerig. Omdat hij absoluut niet afhankelijk wilde zijn, 
vroeg hij zijn arts hem te laten sterven. Dit gebeurde in november 1991. De arts meldde zijn 
handeling maar is nooit voor de rechter gekomen.68 
 
De NVVE zal het idee van Drion snel overnemen. De vereniging bestudeert het probleem 
van het ‘zelfgewilde einde van oude mensen’ en publiceert in 1996 een wetsvoorstel waarin 
het idee is opgenomen.69 
 

8.4  ONDERZOEKSGEGEVENS OVER DE EUTHANASIEPRAKTIJK EN OVER 
PROTOCOLLEN EN RICHTLIJNEN 

GEGEVENS OVER DE PRAKTIJK VAN EUTHANASIE 

Wat betreft de frequentie van de verzoeken om euthanasie en de uitvoering ervan is reeds 
vóór het landelijke onderzoek van de Commissie Remmelink enige informatie beschikbaar. 
Zo publiceert de gezondheidsrechtjurist Van Wijmen in 1989 een rapport waarin hij probeert 
tot een overzicht te komen van de toepassingen van ‘euthanasie’.70 ‘Euthanasie’ staat hier 
tussen aanhalingstekens omdat het onderzoek conceptueel niet erg helder is (ook 
opzettelijke levensbekorting door nalaten valt eronder) en omdat blijkbaar ook de 
respondenten verschillende definities van ‘euthanasie’ hanteerden. Wat betreft dit laatste 
merkt Benjaminsen, iemand die in dezelfde tijd in Utrecht onderzoek heeft gedaan, op dat 
bij  professionals verwarring bestaat over de betekenis van de term ‘euthanasie’.71 
 
Uit het materiaal van een derde onderzoeker  – Melief72 - valt af te leiden dat volgens artsen 
de oorzaken voor het naar voren komen van vragen om levensbeëindiging niet zozeer in het 
lichamelijk lijden (pijn en benauwdheid) liggen, maar in de combinatie van lichamelijke 
factoren en de geestelijke reacties daarop. Bij de lichamelijk factoren moet gedacht worden 

                                                      
68 Het Parool 26 april 1993. De psychiater Chabot maakt er in zijn boek Sterven op drift melding van 
dat hij bij een dergelijke casus als consulent is opgetreden (Chabot 1996: 79-94). Verder heeft ook de 
huisarts Weisz verslag gedaan van zijn euthanaserend handelen in een dergelijke casus (Weisz 1994). 
Weisz meldt daarbij dat het Openbaar Ministerie besloten heeft hem niet te vervolgen. Pranger reageert 
op deze casus met de stelling dat de grenzen van de geneeskunde heel ver overschreden zijn omdat 
het hier een vrouw met existentiële nood betrof en niet het lenigen van ondraaglijk lijden (Pranger 
1994). 
69 NVVE 1996. 
70 Van Wijmen 1989.  Hem is gebleken dat iets meer dan de helft van de artsen in de voorafgaande 
jaren een verzoek om ‘euthanasie’ heeft gehad. Ongeveer tweederde van de artsen gaf aan in 1983 en 
1984 ‘euthanasie’ te hebben toegepast. Slechts 9% van de ondervraagden had ooit gemeld dat hij 
‘euthanasie’ had toegepast. Tweevijfde van de respondenten gaf aan op zijn minst een keer een leven 
te hebben beëindigd zonder dat de patiënt daarom had gevraagd. Ongeveer viervijfde van de dokters 
gaven aan bereid te zijn ‘euthanasie’ toe te passen. De meesten van hen waren niet bereid hulp bij 
zelfdoding te geven. Zelfdoding werd blijkbaar geassocieerd met psychische problemen (Van Wijmen 
1989: 30-32). 
71 Benjaminsen 1988: 63. Benjaminsen meldt dat het overgrote deel van de respondenten wel eens 
met euthanasieverzoeken geconfronteerd is. Het algemene beeld dat hij schetst wat betreft euthanasie 
is dat het zeer weinig gebeurt, ongeveer 1 geval van euthanasietoepassing op 3 à 4 verzoeken 
(Benjaminsen 1988: 64).  
72 Melief 1991. Hij heeft vraaggesprekken gevoerd met 45 hulpverleners: 12 dokters werkzaam in 
instituties, 12 huisartsen, 11 personen werkzaam in de verpleging in instituties, 7 wijkverpleegkundigen, 
2 medisch-maatschappelijk werkers en 2 vrijwilligers. 
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aan pijn, het zich beroerd voelen, tot niets meer in staat zijn, uitval van lichamelijke functies 
en duidelijk waarneembare lichamelijk aftakeling. Bij de geestelijke reactie moet men 
denken aan gevoelens van onmacht, niet-waardigheid en uitzichtloosheid, die nog versterkt 
worden door het vooruitzicht dat het alleen nog maar beroerder kan worden.73 
 
Melief concludeert dat artsen de volgende condities aan ‘euthanasie’74 stellen: er moet 
sprake zijn van uitzichtloos en ondraaglijk lijden; de dood moet dichtbij zijn, zowel in tijd als 
in conditie van de patiënt; het verzoek moet worden gedaan vanwege een lichamelijk 
lijden75; de problemen kunnen niet op een andere wijze opgelost worden; de patiënt moet 
nog in staat zijn duidelijk zijn wil kenbaar te maken; de vraag om euthanasie moet 
consistent en duurzaam zijn; en de vraag moet van de patiënt komen en niet van de familie. 

Condities die wel genoemd werden maar niet door allen onderschreven worden, zijn: 
instemming van de familie; instemming van de verpleging; melden als euthanasie; 
consultatie bij een collega.76 

 
Melief merkt op dat in de praktijk drie methodes van ‘euthanasietoepassing’ kunnen worden 
onderscheiden: de snelle methode (het toedienen van een euthanaticum), de langzame 
methode (het toedienen van morfine) en het verstrekken van een euthanaticum dat de 
patiënt zelf inneemt.77 Het gebruik van de snelle methode viel bijna altijd samen met de 
toepassing van euthanasie in het kader van een officiële procedure in een institutie of 
toegepast volgens de zorgvuldigheidseisen in de thuiszorg. Daardoor betrof het bijna 
allemaal casus die aangemeld waren als een niet-natuurlijke dood. Daar waar de langzame 
methode werd gebruikt, werd bijna altijd ‘natuurlijke dood’ ingevuld. Melief meent dat indien 
men een natuurlijke dood invult het begrijpelijk is dat men eerder kiest voor de langzame 
methode met zijn grote overeenkomst met pijnbestrijdiing. Hij tekent verder aan dat de 
onderzoeksresultaten ten dele een beschrijving van feitelijk handelen zijn en ten dele van 
opvattingen van hulpverleners hoe men dient te handelen. Melief meent dat het aanbeveling 
verdient onderzoek uit te voeren naar de relatieve voordelen van de snelle en langzame 
methoden van ‘euthanasietoepassing’. Hij denkt daarbij zowel aan de medisch-technische 
als aan de psychosociale aspecten. Daarbij acht hij het van belang ervoor te zorgen dat het 
al dan niet invullen van een verklaring van natuurlijk overlijden geen vertroebelende rol 

                                                      
73 Melief: 94. Dit beeld had Benjaminsen eveneens uit gesprekken met artsen. Eén van zijn 
bevindingen was dat de vraag om levensbeëindiging sterk samenhangt met andere hulpvragen en dat 
het euthanasieverzoek doorgaans verdwijnt als men ingaat op achterliggende hulpvragen. Factoren die 
volgens zijn respondenten van invloed zijn op de vraag om euthanasie zijn: (angst voor) lichamelijk 
lijden, pijn, benauwdheid, ontluistering, depressietoestand, levensovertuiging van de patiënt, recente 
publiciteit, eenzaamheidsgevoelens, gebrek aan levensperspectief en druk van omgeving van de 
patiënt. Hij meent dat het materiaal geen aanwijzingen geeft dat de oorzaak van vragen om euthanasie 
ligt in het disfunctioneren van de hulpverlening voor terminale patiënten. Wel blijven patiënten soms 
met hun euthanasievraag zitten, met name in die hulpverleningssituaties, waarin het stellen van 
dergelijke vragen wordt ontmoedigd of waarin zulke vragen zoveel mogelijk worden genegeerd. 
Sommige van die vragen zouden, mits ze open benaderd worden, verdwijnen (Benjaminsen 1988: 63-
64). 
74 De aanhalingstekens worden gebruikt omdat Melief ook levensbekortend handelen als neveneffect 
van pijnbestrijding met morfine ‘euthanasie’ noemt. 
75 Euthanasievragen vanwege louter psychische redenen horen bij de psychiater, zo menen de 
respondenten. 
76 Van Wijmens bevindingen stemmen wat betreft de zorgvuldigheidseisen die artsen stellen overeen 
met die van Melief met dien verstande dat hij zegt dat men niet zo hecht aan de herhaling van het 
verzoek en dat min of meer formele eisen als getuigen en schriftelijke vastlegging, laag scoren (Van 
Wijmen 1989: 28).  
77 In zijn onderzoek was van de eerste methode 10 maal sprake, van de tweede 13 maal en van de 
derde 1 maal. 
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speelt. Vooral in de laatste stadia voorafgaand aan een natuurlijke dood zal het onderscheid 
tussen pijnbestrijding en euthanasie moeilijk te maken blijven, zo stelt hij. De consequenties 
daarvan is, volgens Melief, dat euthanasiestatistieken altijd een zekere ruis zullen 
bevatten.78 
 
Melief merkt verder nog op dat voorzover er indicaties waren van bijzondere kenmerken van 
euthanasievragers, deze wezen in de richting van een meer dan gemiddelde ontwikkeling en 
opleiding, aan actieve en zelfstandige levenshouding en psychische evenwichtigheid van de 
patiënt, terwijl diens sociale en materiële omgeving meestal als gunstiger dan doorsnee kan 
worden aangemerkt. 79 

 
Ten slotte doet eind jaren tachtig de inspecteur van de volksgezondheid Van der Wal een 
onderzoek naar de incidentie van euthanasie bij Nederlandse huisartsen.80 Uit dit eerste 
methodologisch verantwoorde kwantitatieve onderzoek blijkt dat de schattingen die 
circuleren aangaande het aantal gevallen van euthanasie, te hoog zijn.81 Uit zijn onderzoek 
blijkt dat ruim een kwart van de huisartsen in de periode 1986-1989 nooit een uitdrukkelijk 
verzoek om euthanasie heeft gehad. Bijna driekwart heeft een of meer verzoeken gekregen. 
Huisartsen krijgen zelden meer dan driemaal per jaar een dergelijk verzoek. Van de 
Nederlandse huisartsen uit de steekproef heeft 53% nog nooit euthanasie toegepast en 
heeft 78% nog nooit hulp bij zelfdoding verleend. Bijna één op de vijf huisartsen verricht 
gemiddeld eenmaal per jaar euthanasie of hulp zij zelfdoding. Het komt zelden voor dat een 
huisarts vaker dan tweemaal per jaar levensbeëindiging op verzoek toepast. Van der Wal 
komt uiteindelijk tot een getal van 2.000 toepassingen van euthanasie of hulp bij zelfdoding 
door huisartsen per jaar waarbij euthanasie ongeveer driemaal vaker wordt toegepast dan 
hulp bij zelfdoding.82 Levensbeëindiging vindt ook wel eens plaats als er geen verzoek is. 
Volgens Van der Wal gebeurt dit door de Nederlandse huisartsen ongeveer 100 keer per 
jaar.83 
 
Van der Wal trekt uit zijn onderzoek de conclusie dat het overgrote deel van de huisartsen 
op adequate wijze voldoet aan de materiële zorgvuldigheidseisen. Meestal zijn er geen reële 
behandelingsalternatieven meer of worden deze door de patiënt afgewezen. De patiënt 
vindt zijn situatie vrijwel altijd in zeer sterke mate ondraaglijk en uitzichtloos. Ten aanzien 
van de procedurele zorgvuldigheidseisen ligt dat anders. Hoewel het aantal 
consultatievragen stijgt, pleegt een kwart van de huisartsen geen consultatie vooraf. Bijna 1 
op de 10 huisartsen voert geen enkele vorm van overleg met welke andere hulpverlener dan 
ook. Bijna de helft van de artsen documenteert de gang van zaken rondom het euthanatisch 
handelen niet. In het merendeel van de gevallen wordt een verklaring van natuurlijk 

                                                      
78 Melief 1991: 103. 
79 Melief 1991: 101. 
80 In het onderstaande wordt verwezen naar zijn boek uit 1992 maar zijn gegevens zijn al eerder 
gepubliceerd: Van der Wal c.s. 1991 Medisch Contact: 174-177; 211-216; 237-242; Van der Wal, Van 
Eijk,  Leenen en Spreeuwenberg 1991 Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: 1593-1599; 1599-
1604; Van der Wal, Van Eijk, Leenen en Spreeuwenberg 1991 Huisarts en Wetenschap. 
81 Die schattingen zijn onder andere gebaseerd op de in paragraaf 7.5 vermelde artikelen van Van 
der Werf en van Oliemans en Nijhuis. Volgens Van der Wal liepen de schattingen uiteen van 5.000 tot 
20.000 gevallen per jaar (Van der Wal 1992: 21). 
82 Van der Wal 1992: 22-25. Van der Wal verklaart de te hoge schattingen in het verleden met de 
opmerking dat de verdeling van de toepassing van euthanasie over de verschillende regio’s van het land 
zeer onregelmatig is en dat de onderzoeken zijn gedaan in plaatsen met een hogere incidentie. 
83 Van der Wal 1992: 128. 
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PROTOCOLLEN EN RICHTLIJNEN 

Eind jaren tachtig en begin jaren negentig is er ook onderzoek gedaan naar het beleid ten 
aanzien van euthanasie in instellingen. Benjaminsens bevinding in Utrecht is dat een ruime 
meerderheid van de respondenten werkt in een instelling met een permissief beleid ten 
aanzien van euthanasie. Dit beleid kan variëren van een positieve houding tot officieel een 
prohibitief beleid waarbij aan individuele beroepsbeoefenaren de vrijheid wordt gelaten om 
binnen de muren van de instelling hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Achtergronden 
van een prohibitief beleid zijn geloofsovertuiging, andere persoonlijke overtuigingen, de 
gedachte dat de patiënt zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen als hij dood wil, 
bescherming van andere patiënten - die soms bang zijn voor levensbeëindiging - en de 
vrees dat de goede naam van de instelling wordt aangetast.87 

 
Benjaminsen concludeert dat bij instellingen met een protocol de juridische aspecten 
uitdrukkelijk zijn meegenomen.88 Daartoe hebben zij veelal contact gehad met de inspecteur 
voor de volksgezondheid of het Openbaar Ministerie. Bij sommige instellingen heeft dit 
overleg geleid tot vaste afspraken over de rol van het Openbaar Ministerie of de inspectie bij 
euthanasietoepassing. Naar Benjaminsens bevindingen plegen individuen minder nadruk te 
leggen op juridische aspecten dan instellingen. Desalniettemin hebben zij ook incidenteel 
contact met officieren van justitie. 89 
 
In 1990 publiceert de strafjurist Blad een landelijk onderzoek naar opvattingen en 
beleidslijnen van Nederlandse ziekenhuizen en verpleeghuizen ten aanzien van euthanasie.90 

Hij onderscheidt twee ‘beleidsprofielen’ – een veroorlovend en een niet-veroorlovend 
beleid.91 Van de instellingen die gereageerd hebben, heeft iets meer dan de helft een 
veroorlovend beleid. Bij de veroorlovende instellingen is iets vaker dan bij de niet- 
veroorlovende instellingen het beleid op schrift gesteld.92 

 

                                                      
87 Benjaminsen 1988: 64. Respondenten in het onderzoek zijn vertegenwoordigers van instellingen in 
Utrecht die zich bezighouden met terminale zorg (ziekenhuizen, verpleeghuizen, een selectie uit de 
bejaardenoorden, de kruisvereniging, de instellingen voor gezinszorg en huisartsen. 
88 In de protocollen van de veroorlovende instellingen zijn over het algemeen de zorgvuldigheidseisen 
verwerkt. 
89 Naar aanleiding van een vraag in de Tweede Kamer wordt duidelijk gemaakt dat wanneer een arts 
bij het Openbaar Ministerie bekend maakt dat hij voornemens is euthanasie toe te passen de officier 
van justitie in algemene zin inlichtingen geeft over het opsporings- en vervolgingsbeleid in 
euthanasiezaken en daaraan toevoegt dat in ieder geval een opsporingsonderzoek zal worden ingesteld 
aan de hand waarvan de vervolgingsbeslissing genomen wordt. Het verschaffen van informatie als deze 
vloeit voort uit de Wet Openbaarheid van Bestuur. Korthals Altes meent dat leden van het Openbaar 
Ministerie erop attent zijn een arts die van tevoren zijn voornemen meldt om tot euthanasie over te 
gaan, niet zodanig te bejegenen dat daardoor de indruk zou kunnen ontstaan van een toestemming 
(Handelingen Tweede Kamer 1986-1987, Aanhangsel, nr. 29). 
90 Blad 1990. Blad heeft 480 instellingen aangeschreven en van 325 een of andere reactie gekregen. 
Het valt Blad op dat de meeste instellingen met de term ‘euthanasie’ doelen op het strafbaar gestelde 
‘doden op verzoek’. Met ander woorden: de definitie van de Staatscommissie is, volgens Blad, goed 
doorgedrongen bij de instellingen. 
91 Dit zijn ideaaltypen. In de praktijk blijkt volgens Blad dat de variatie in de beleidslijnen eerder een 
continuüm is dan een tweedeling. 
92 Dat lijkt iets meer te zijn dan in het onderzoek van Benjaminsen in 1988. Hij zag dat het  
prohibitieve beleid nauwelijks geformaliseerd was en dat een klein deel van de instellingen met een 
permissieve opstelling richtlijnen had vastgesteld in een protocol. Benjaminsen merkte daarbij op dat de 
verzorgingshuizen geen van alle officieel een beleid ten aanzien van euthanasie hebben. Hij verklaarde 
dit uit de praktische omstandigheid dat levensbeëindigend handelen primair een zaak is tussen huisarts 
en patiënt waar het tehuis buiten staat.  
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overlijden afgegeven. Het lijkt erop dat artsen die aan de procedurele zorgvuldigheidseisen 
voldoen ook het meest voldoen aan de medisch-technische zorgvuldigheidseisen.84 
 
Van der Wal heeft nader onderzocht waarom artsen in geval van euthanasietoepassing een 
verklaring van natuurlijk overlijden afgeven. De belangrijkste reden is volgens hem, dat ze 
opzien tegen de emotionele en praktische belasting van een justitieel onderzoek. Ook de 
opvatting dat euthanasie een zaak is tussen arts en patiënt waar justitie zich buiten moet 
houden wordt nogal eens naar voren gebracht.85 Uit het onderzoek blijkt verder dat 
huisartsen die geen verklaring van natuurlijk overlijden afgeven – dus wel melding doen van 
de euthanasie – óf procedureel reeds zorgvuldiger werken dan huisartsen die niet melden, 
óf dat gaan doen omdat ze gaan melden. Meldt de huisarts de euthanasie, dan bestaat de 
neiging de casus zo te presenteren dat deze goed past binnen de inhoudelijke 
zorgvuldigheidseisen. Het gevolg hiervan, merkt Van der Wal op, is dat de gevallen die bij 
het Openbaar Ministerie komen daar in feite niet horen en dat de gevallen die er wellicht 
wel thuis horen, er niet komen. Hij denkt dat de strafrechtelijke toetsing van euthanasie 
behalve onvoldoende effectief, ook te weinig corrigerend is en mogelijk zelfs 
contraproductief. Het is een te zware en onvoldoende veilige procedure om de kwaliteit van 
het medisch handelen rond het levenseinde te kunnen verbeteren. Decriminalisering van 
euthanasie biedt meer mogelijkheden tot correctie. De arts hoort buiten het bereik van de 
strafwet te blijven tenzij zijn motieven niet meer van medische aard zijn of wanneer hij zijn 
positie misbruikt. Dat biedt, zo denkt Van der Wal, ook meer mogelijkheden om ‘afglijden’, 
in de zin van levensbeëindiging  zonder verzoek van de patiënt te voorkomen. Het verdient 
aanbeveling, zo stelt hij, om de voor- en nadelen van andere, mogelijk meer geëigende 
toetsingsprocedures, te onderzoeken.86 

                                                      
84 Van der Wal 1992: 136. Van der Wal heeft ook gegevens over de uitvoering van de 
levensbeëindiging verzameld. Uit het onderzoek komt naar voren dat de uitvoering van 
levensbeëindiging op verzoek relatief vaak buiten de kantooruren plaatsvindt. Meestal is de huisarts 
voortdurend aanwezig tijden de uitvoering. Euthanasie is een “sociaal gebeuren”: er zijn vaak – en 
diverse – anderen dan de huisarts en de patiënt bij de uitvoering aanwezig. Uit het onderzoek blijkt 
tevens dat het gebruik van euthanatica nogal divers is en dat het tijdsverloop tussen toediening en 
overlijden een grote spreiding vertoont. Veel huisartsen volgen de richtlijnen van Admiraal en in 
mindere mate die van de KNMP. Dit doen ze door óf directe raadpleging van de desbetreffende 
brochures óf indirect via overleg met apotheker of collega-arts. Toch is er een aanzienlijke groep 
huisartsen die op minder adequate wijze met euthanatica omgaat, zo stelt Van der Wal. 
85 Van der Wal 1992: 138. De klinisch geriater Proosdijk gaat in een artikel in op de redenen waarom 
hij niet zou melden: hij ziet niet in waarom uitgerekend artsen de dupe moeten zijn van 
ondeskundigheid, gevoelloosheid en besluitenloosheid van politici en regeerders. Al gedurende vele 
jaren zijn die noch bereid noch in staat gebleken een goeddeels al lang verouderde wet te wijzigen. 
Waar de gevolgen van openhartigheid hartverscheurend kunnen zijn, zowel voor familieden als voor de 
arts zelf, is zijns inziens vergaande discretie aangewezen (Van Proosdij 1988). Kimsma en Ciesielski 
voegen – in een poging de huiver van artsen te begrijpen - een aantal sociaal-filosofische overwegingen 
toe aan de door Proosdijk genoemde redenen. Zij constateren dat er een maatschappelijke tendens is 
om meer controle te verwerven over het medisch handelen in het algemeen. Deze verschuiving wordt 
gebaseerd op het idee dat artsen over macht beschikken die ingetoomd moet worden. Artsen ervaren 
echter hulpverlening niet als structurele macht en euthanatisch handelen al zeker niet. Zij zijn met 
andere woorden onwillig zich te laten controleren op iets waarvan zij niet het gevoel hebben erover te 
beschikken. Ten tweede betekent de controle over het sterfbed een verschuiving van de grens tussen 
publieke en private moraliteit. Ook artsen hebben moeite met de verschuiving van deze grens en zij  
voelen zich niet thuis in de rol van uitvoerder ervan (Kimsma en Ciesielski-Carlucci 1993: 328-334).  
86 Van der Wal 1992:138 
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Het belangrijkste verschil tussen de instellingen met een veroorlovend en die met een niet-
veroorlovend beleid blijkt niet te liggen in hoe men de medische praktijk of het lijden ziet. 
Evenmin blijkt het daarin te bestaan dat de ene groep het zelfbeschikkingsrecht van de 
patiënt aanvaardt terwijl de andere dat recht afwijst. Blad meent dat het enige verschil 
tussen beide typen instellingen is dat in de ‘veroorlovende’ instellingen het 
zelfbeschikkingsrecht volledig wordt geëffectueerd en in de niet-veroorlovende instellingen 
niet. Ook de ‘niet-veroorlovende’ instellingen erkennen overwegend de pluriformiteit van 
opvattingen over leven en levenseinde en in die context hebben zij voor zichzelf uitgemaakt 
dat zij niet zullen overgaan tot het doden op verzoek. Vaak bestaat er daarbij begrip voor 
anderen die daar onder omstandigheden wel toe bereid zijn. In het beleid, zo meent Blad, 
wordt met die bereidheid van anderen rekening gehouden.93 
 
Ook binnen het Openbaar Ministerie komt er meer aandacht voor protocollen. Enerzijds 
bestaat dit uit de genoemde hulp bij het opstellen van protocollen van instellingen. 
Anderzijds uit het formuleren van richtlijnen voor het functioneren van het Openbaar 
Ministerie zelf en van de politie wanneer gevallen van euthanasie bekend worden. Bekend is 
inmiddels dat niet alleen in het ressort Alkmaar maar ook in Assen, Rotterdam en Midden-
Holland sprake is van gezamenlijk met artsen opgestelde protocollen.94 
 
Naast hun inhoudelijke bijdrage aan de kwaliteit van de rechtspolitieke discussie 
weerspiegelen deze vroege  onderzoeken de toenemende belangstelling voor wat er in de 
praktijk gebeurt. Bovendien illustereren ze dat de mate van formaliseren van de praktijk 
toeneemt. 
 

8.5  HET ‘REMMELINK-ONDERZOEK’ EN DE DAARAAN VERBONDEN POLITIEKE 
CONSEQUENTIES 

DE ONDERZOEKSGEGEVENS VAN DE COMMISSIE REMMELINK 

Het onderzoek van de Commissie Remmelink betekent dat er voor het eerst van een land 
bekend is hoe groot de omvang is van het aantal sterfgevallen waar een beslissing van een 
dokter mogelijk een belangrijke rol heeft gespeeld en welk deel hiervan euthanasie en hulp 
bij zelfdoding vormt. Verder geeft het onderzoek inzicht in de aanleidingen tot een verzoek 
                                                      
93 Blad  1990: 185-186. In 1996 verschijnt  een rapport van Haverkate en Van der Wal over het 
instellingsbeleid inzake levensbekortend handelen. Uit de studie wordt duidelijk dat de directie van de 
meeste ziekenhuizen en verpleeghuizen een schriftelijk beleidstandpunt ten aanzien van euthanasie 
heeft ingenomen. Van de instellingen van verstandelijk gehandicapten is dat minder dan éénvijfde, 
bijna de helft van deze instellingen heeft een mondeling standpunt. In bijna alle ziekenhuizen, ruim 
tweederde van de verpleeghuizen en enkele instellingen voor verstandelijk gehandicapten voert de 
directie een veroorlovend of gedogend beleid ten aanzien van euthanasie. Dergelijke richtlijnen ten 
aanzien van levensbeëindiging zonder verzoek zijn of niet aanwezig of  men wijst dat expliciet af. Voor 
de overige medische beslissingen rond het levenseinde – staken of niet instellen van behandeling, 
symptoom- en pijnbestrijding met levensbekortend neveneffect en niet-reanimeerbesluiten bestaan er 
behalve voor het laatste, nauwelijks richtlijnen. De auteurs wijten het geringe aantal richtlijnen ten 
aanzien van beslissingen rond het levenseinde die tot het normaal medisch handelen worden gerekend, 
aan het feit dat in Nederland de professionele standaarden voor deze beslisingen nog niet zijn 
uitgekristalliseerd en het debat voornamelijk gericht is geweest op euthanasie (Haverkate en Van der 
Wal 1996: 55-58). 
94 Hamers 1988: 7-10. Hamers vermeldt ook het bestaan van een Nijmeegse modelverklaring. Van 
een enkele KNMG-afdeling is bekend dat zij een eigen protocol heeft opgesteld (Rasker, Van der Sluis, 
Van den Berg en Jannink-Kapelle 1987). 
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Uit het onderzoek blijkt dat vrijwel alle artsen die ongeneeslijk zieke patiënten onder 
behandeling hebben, geconfronteerd worden met verzoeken om euthanasie en in mindere 
mate met verzoeken om hulp bij zelfdoding. Verzoeken om euthanasie zijn in de interviews 
op drie manieren aan de orde gekomen: verzoeken om euthanasie en hulp bij zelfdoding te 
zijner tijd, verzoeken op afzienbare termijn en niet-ingewilligde verzoeken. Jaarlijks worden 
Nederlandse artsen 25.000 keer verzocht om hulp bij levensbeëindiging te zijner tijd. 
Verzoeken op afzienbare tijd worden ongeveer 9.000 maal per jaar gedaan. Zoals we zagen 
worden hiervan ongeveer 2.700 verzoeken ingewilligd. De reden dat niet op een verzoek 
wordt ingegaan is meestal dat er voor de patiënt nog alternatieven waren of dat het verzoek 
naar het oordeel van de arts niet weloverwogen was. In een aantal gevallen is de 
euthanasie niet nodig, omdat de patiënt overlijdt voordat het lijden ondraaglijk wordt. 102 
 
Van alle huisartsen heeft 62% ooit euthanasie uitgevoerd, voor de specialisten is dit 44%. 
Vrijwel alle artsen die nog nooit euthanasie hebben uitgevoerd, geven aan dat zij het 
denkbaar achten dat zij ooit hieraan medewerking zouden verlenen.103 
 
Vrijwel alle geïnterviewden artsen waren bekend met het bestaan van zorgvuldigheidseisen 
voor euthanasie en in staat om een of meer eisen op te noemen. Het collegiaal overleg 
werd door bijna alle artsen genoemd en het weloverwogen verzoek door tweederde. De 
andere zorgvuldigheidseisen werden minder vaak genoemd. Wel zeiden artsen vaak de 
zorgvuldigheidseisen direct ter beschikking te hebben wanneer zich een dergelijke 
beslissingssituatie zou voordoen. 
 
Gevraagd naar het belang van de verschillende zorgvuldigheidseisen voor euthanasie 
vonden vrijwel alle artsen de vrijwilligheid, het weloverwogen verzoek, het onaanvaardbaar 
lijden voor de patiënt, adequate voorlichting aan de patiënt en een technisch verantwoorde 
uitvoering belangrijk of zeer belangrijk. Een aantal andere zorgvuldigheidseisen, waaronder 
de eis van het collegiaal overleg, werd door een kleiner percentage van de artsen belangrijk 
of zeer belangrijk geacht.104  
 
Deze opvattingen worden weerspiegeld in de praktijk. Zo heeft er in alle gevallen die door 
de artsen als euthanasie aangemerkt worden, overleg met de patiënt plaatsgevonden. 
Verder is in 80% van de gevallen overleg geweest met een of meer collega’s. Overleg met 
de naasten vond in bijna alle gevallen plaats. Ook de verpleging was bij uitvoering van een 
euthanasie in het ziekenhuis of verpleeginstelling vrijwel altijd bij de besluitvorming 
betrokken. Bij huisartsen was dit in minder dan de helft van de gevallen zo. Met het 
bijhouden van een verslag van de besluitvorming was het minder goed gesteld. Gemiddeld 
is dat in 40% van de gevallen niet gebeurd.  
 
Ruim een kwart van de artsen vindt dat euthanasie altijd als een niet-natuurlijke dood moet 
worden aangegeven, terwijl 22% vindt dat dat nooit van een arts kan worden verlangd. Van 
de artsen vindt 30% het een voorwaarde dat de nabestaanden niet door de politie worden 
gehoord. Een kwart van de artsen noemt als voorwaarde dat bij zorgvuldig handelen het 
melden niet tot vervolging zal leiden. En door 20% wordt als voorwaarde een wijziging in de 
procedure genoemd, waarbij vooral het discreet optreden van de politie als belangrijk punt 
naar voren komt. Veel artsen die dergelijke voorstellen doen, benadrukken dat ze 
euthanasie wel als zodanig willen melden, maar dat zij niet als verdachte van een misdrijf 

                                                      
102 Van der Maas e.a. 1991: 143. 
103 Van der Maas e.a. 1991: 156-158. 
104 Van der Maas e.a. 1991: 157-159. 
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willen worden gezien. Ook wordt de onzekerheid over wat hen boven het hoofd hangt 
genoemd als obstakel voor het aangeven van een niet-natuurlijke dood. Artsen geven aan 
behoefte te hebben aan een zorgvuldige, duidelijke procedure, die geen maanden in beslag 
neemt.105  
 
Uit het ‘prospectieve onderzoek’ blijkt dat na de uitvoering van euthanasie of hulp bij 
zelfdoding driekwart van de huisartsen en ongeveer tweederde van de specialisten 
‘natuurlijke dood’ heeft ingevuld op de overlijdensverklaring.106 Nadere analyse van de 
resultaten van het onderzoek leert dat euthanasie in 18% van de gevallen gemeld wordt.107 
 
Zaken als overleg met patiënt, collega’s en familie is over de gehele linie genomen bij 
levensbeëindiging op verzoek beter dan bij de andere MBL’s. Bij het staken of niet beginnen 
met een behandeling en bij pijn- en/of symptoombestrijding vindt in meer dan de helft van 
de gevallen geen overleg met de patiënt plaats – de artsen zijn bijna altijd van mening dat 
een dergelijk overleg niet mogelijk was. Voor de andere MBL’s geldt dat wanneer overleg is 
geweest met de patiënt, in ongeveer tweederde van de gevallen ook overleg met een 
collega heeft plaatsgevonden. Wanneer daarentegen niet met de patiënt is overlegd, heeft 
overleg met een collega slechts in ongeveer 40% van de gevallen plaatsgevonden.  

HET BEGELEIDEND SCHRIJVEN VAN DE COMMISSIE REMMELINK 

De Commissie Remmelink108 is van mening dat de cijfers wat betreft levensbeëindiging op 
verzoek geruststellend zijn. Er zijn 2300 gevallen van euthanasie maar deze kunnen volgens 
de commissie beschouwd worden als gevallen waarin er sprake is van onaanvaardbaar 
zwaar lijden in een uitzichtloze noodsituatie. Dit laatst geldt evenzeer voor de gevallen van 
hulp bij zelfdoding. De commissie vindt dat de aangetoonde omvang geen grond biedt voor 
de veronderstelling dat euthanasie in Nederland buitensporig vaak plaatsvindt.  
 
De commissie schrijft verder dat uit de onderzoeksgegevens blijkt dat artsen de beslissing 
om te voldoen aan het verzoek van patiënt om levensbeëindiging,  moeilijk vinden. Ze 
beschouwen deze beslissing allerminst als een gemakkelijk alternatief voor een goede 
terminale zorg. De commissie ziet geen reden om te veronderstellen dat deze houding van 
de artsen in ons land in de toekomst zal veranderen. Verder wijst de commissie erop dat uit 
het onderzoek op geen enkele wijze blijkt dat de stelling dat de schaarste in de 
gezondheidszorg een motief zou zijn (of worden) voor de uitvoering van euthanasie, juist is. 
Het ondraaglijk lijden en/of het natuurlijk verlangen om rustig te sterven van de patiënt 
vormen, zo meent de commissie, de enige redenen voor artsen in Nederland om euthanasie 
uit te voeren. Uit de onderzoeksgegevens blijkt verder dat pijnbestrijding de uitvoering van 
euthanasie niet overbodig kan maken. Dit omdat, zoals uit het onderzoek blijkt, pijn niet de 
meest voorkomende reden is voor een verzoek om levensbeëindiging. De vrees voor 

                                                      
105 Van der Maas e.a. 1991: 158. 
106 Redenen die artsen opgaven waren: de ‘rompslomp’ van justitiëel onderzoek (55%), de vrees voor 
vervolging (25%), de wens om nabestaanden een justitieel onderzoek te besparen (52%) en de slechte 
ervaringen met het aangeven van een niet-natuurlijke dood in het verleden (12%). Sommige artsen 
gaven aan dat zij het sterven van de patiënt ondanks de hulp bij levensbeëindiging als een natuurlijke 
dood hadden ervaren (Van der Maas e.a. 1991: 37-38). 
107 Uit de jaarverslagen van het Openbaar Ministerie wordt duidelijk dat het aantal meldingen per jaar 
toeneemt: 1987: 122; 1988: 181; 1989: 336; 1990: 454; 1991: 590; 1992: 1318; 1993: 1303 en 1994: 
1417 (Het OM in beweging. Jaarverslag Openbaar Ministerie 1994 (Den Haag 1995): bijlage 1). 
108 Onderstaande komt uit de slotbeschouwing en de aanbevelingen van de Commissie Onderzoek 
Medische Praktijk inzake Euthanasie: 31-39. 
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vergaande ontluistering en het verlangen om rustig heen te mogen gaan, zijn even 
belangrijke redenen voor dat verzoek.  
 
Ook uit de commissie geruststellende woorden wat betreft de levensbeëindiging zonder 
verzoek. Ten aanzien van deze meest verontrustende bevinding, merkt de commissie op dat 
dit handelen van de arts dikwijls bestempeld kan worden als het verlenen van 
‘stervenshulp’. ‘Stervenshulp’ wordt volgens de commissie gegeven in een situatie waarin 
sprake is van een onomkeerbaar, elkaar beïnvloedend beginnend falen van vitale functies. 
Levensbeëindigend handelen in deze situatie beschouwt de commissie als ‘normaal medisch 
handelen’. In enkele gevallen is er sprake geweest van omstandigheden waarin de arts had 
kunnen handelen conform de procedure van besluitvorming bij de uitvoering van 
euthanasie. Deze situaties dienen volgens de commissie in de toekomst vermeden te 
worden.  
 
De commissie is van mening dat het niet-inachtnemen van de zorgvuldigheidseisen voor 
euthanasie een punt van zorg is. Bij het vereiste van raadpleging van een collega tekent de 
commissie aan dat het aanbeveling verdient, ten einde een onafhankelijk oordeel te 
verkrijgen, dat de huisarts die euthanasie overweegt zich verstaat met de behandelend 
specialist en omgekeerd. Ten aanzien van de eis van de verslaglegging merkt de commissie 
op dat inachtneming van deze eis nog onvoldoende plaatsvindt. Het vereiste van 
verslaglegging dient in haar optiek absoluut te gelden. Het afgeven van een verklaring van 
overlijden na euthanasie acht de commissie onjuist. In haar optiek dient elk geval van 
uitvoering van euthanasie getoetst te worden en daartoe  gemeld te worden.  
 
De commissie denkt dat, met uitzondering van de genoemde ‘stervenshulp’ die de 
commissie immers onder het normaal medisch handelen schaart, het aanbeveling verdient 
de ontwikkelde meldingsprocedure in de toekomst ook te gebruiken in gevallen van 
levensbeëindiging zonder verzoek. De huidige praktijk van melding aan de gemeentelijk 
lijkschouwer en toetsing door de officier van justitie biedt volgens de commissie een 
praktisch werkbare procedure. 
 
Verder concludeert de commissie  dat de medische besluitvorming en het medisch handelen 
rond het levenseinde in Nederland van goede kwaliteit zijn. Aan de verhoging van deze 
kwaliteit kan een bijdrage worden geleverd, indien verdere openbare meningsvorming 
binnen de beroepsgroep en sectoren van de gezondheidszorg zal plaatsvinden. In collegiaal 
overleg kunnen elkaars deskundigheden worden uitgewisseld. De commissie beveelt daarom 
aan de mogelijkheden van verspreiding van de kennis met betrekking tot medische 
beslissingen rond het levenseinde te doen onderzoeken. 

REACTIE REGERING  

Op 8 november 1991 reageert de regering op het rapport.109 Uit het rapport blijkt volgens 
het kabinet dat artsen op een enkele uitzondering na de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
betrachten alvorens over te gaan tot euthanasie. Het kabinet voegt daaraan toe dat uit het 
rapport het grote belang blijkt dat toekomt aan de de toetsbaarheid van het 
levensbeëindigend medisch handelen. Het meent dat omwille van een effectieve 
bescherming van het menselijk leven het past om die toetsing in een strafrechtelijk kader te 
doen plaatsvinden. 
 

                                                      
109 Handelingen Tweede Kamer 1991-1992, Bijlagen, 20 383, nr. 14. 
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Het kabinet deelt het standpunt van de Commissie Remmelink wat betreft ‘stervenshulp’ 
uitdrukkelijk niet. Het kabinet meent dat uit de jurisprudentie niet geconcludeerd kan 
worden dat actieve levensbeëindiging door een arts in een situatie waarin sprake is van een 
onomkeerbaar elkaar beïnvloedend beginnend falen van vitale functies algemeen aanvaard 
wordt. De ministerraad acht het gewenst dat de rechter zich in deze nader kan uitspreken. 
In elk geval dient de toetsbaarheid van zodanig handelen ten volle verzekerd te blijven en 
dus mag het niet gemeld worden als ‘natuurlijke dood’. 
 
Uit de reactie van de regering valt ook af te lezen dat zij meent dat het ingetreden zijn van 
de terminale fase een vereiste is bij euthanasie. Bij de bespreking van de jurisprudentie 
wijst de regering op een passage in het tweede arrest van de Hoge Raad in de zaak Pols.110 
Volgens de regering komt dit arrest erop neer dat een arts voor levensbehoud moet kiezen 
in een niet terminale fase van een ziekteproces, waarin niet op korte termijn een 
verslechtering te verwachten is. 
 
Het kabinet heeft er nota van genomen dat de in het kader van het onderzoek ontwikkelde 
meldingsprocedure111 goed werkbaar is en is er voorstander van deze een formele basis te 
geven. In aansluiting op het Remmelink-rapport zal de inhoud van deze meldingsprocedure 
worden aangepast, in die zin dat ook levensbeëindiging zonder verzoek voortaan eronder zal 
vallen.  
 
Het kabinet is van plan een kleine wijziging van artikel 10 van de Wet op de Lijkbezorging 
voor te stellen, waardoor de meldingsprocedure daar een aanknopingspunt krijgt. Verder wil 
het kabinet stimuleren dat de procureurs-generaal een richtlijn formuleren waarin gesteld 
wordt dat bij twijfel over een eventueel nader gerechtelijk onderzoek, eerst overleg 
gepleegd wordt met de geneeskundige inspectie. Ten slotte zal het kabinet ervoor zorgen 
dat het sinds 1987  bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel – waarin voorgesteld 
werd de zorgvuldigheidseisen in de Wet op de Uitoefening der Geneeskunst op te nemen en 
aan die wet een bepaling toe te voegen waarin beschreven staat wat niet als euthanasie 
beschouwd wordt112 -  wordt ingetrokken.113 

MAATSCHAPPELIJKE REACTIES OP RAPPORT 

Zoals te verwachten zijn de reacties op het rapport en het daaraan verbonden 
regeringsstandpunt uiteenlopend. Drie groepen kunnen onderscheiden worden: degenen die 
vinden dat vastgehouden moet worden aan de norm van artikel 293 en 294; degenen die 
teleurgesteld zijn omdat ze – als voorstanders van het voorstel van Wessel-Tuinstra - voor 
de legalisering van levensbeëindiging op verzoek zijn maar tegen het accepteren van 
levensbeëindiging zonder verzoek en degenen die zich met wat kleinere op- en 
aanmerkingen wel kunnen vinden in het regeringsstandpunt. 
 
Bij de eerste groep horen organisaties als het Nederlands Artsenverbond, de Nederlandse 
Patiënten Vereniging en de juristenvereniging Pro Vita. Het  Nederlands Artsenverbond 

                                                      
110 Nederlandse Jurisprudentie 1989, nr. 391: 1404 waar de Hoge Raad in de overweging ten aanzien 
van het beroep op noodtoestand door mevrouw Pols vermeld heeft dat de ziekte van de desbetreffende 
patiënte “niet terminaal was en ook niet kort tevoren een of meer ernstige wending ten kwade had 
genomen” (zie paragraaf 7.7). 
111 Zie paragraaf 8.1. 
112 Zie hiervoor paragraaf 7.6. 
113 Aan de reactie wordt een bijlage toegevoegd waarin het concept-voorstel voor wijziging in de Wet 
op de Lijkbezorging staat, de concept-memorie van toelichting en de voorgestelde formulieren en lijst 
van aandachtspunten. 
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meent dat de euthanasiepraktijk in Nederland volledig uit de hand is gelopen. Het telt 
pijnbestrijding en abstineren met uitdrukkelijk of mede met de bedoeling het leven te 
bekorten bij actieve levensbeëindiging op en wijst dan op de bijna 20.000 gevallen per jaar 
van doelbewuste levensbekorting. Het vervult het Artsenverbond met grote zorg dat het 
rapport van de commissie zo sterk de nadruk legt op de 2300 euthanasiegevallen en 
nauwelijks aandacht besteedt aan die 20.000.114 Het Lindeboom Instituut, ook behorend tot 
deze eerste groep, is geschokt dat men een aantal van 2300 mee vindt vallen. Verder heeft 
men grote moeite met de 1000 gevallen van levensbeëindiging zonder verzoek.115 
 
Deze organisaties vinden het zorgwekkend dat het Openbaar Ministerie alleen af kan gaan 
op de gegevens die de arts – die, volgens hen, nog steeds een strafbaar feit begaat 
wanneer hij levensbeëindiging al dan niet op verzoek toepast – hen verschaft. Enerzijds mag 
van de arts niet verwacht worden dat hij meewerkt aan zijn eigen veroordeling. Anderzijds 
wantrouwen de organisaties de zo verkregen gegevens. Zij denken dat uit de gemelde 
gevallen nooit iets anders blijken zal dan dat aan alle zorgvuldigheidseisen is voldaan. 
 
De Nederlandse Patiënten Vereniging is verontrust omdat het kabinet de deur geopend 
heeft naar een wettelijk geregelde uitvoering van euthanasie. Verontrust zijn ze ook over 
het feit dat het kabinet ook voor levensbeëindigend handelen niet op verzoek, de 
“meldingsplicht” wil instellen. Ook hier kan de rechter dan uitspreken dat dit onder bepaalde 
voorwaarden toelaatbaar is.116  

 

De genoemde organisaties zijn van mening dat het huidige kabinetsstandpunt een 
bedreiging vormt voor de Nederlandse samenleving. De overheid verzaakt haar plicht wat 
betreft de bescherming van het leven van de burgers. Een ander groot bezwaar is dat de 
geneeskunst in een dergelijk standpunt wordt gedenatureerd.117 
 
Exponenten van de tweede groep zijn onder andere te vinden in de hoek van de 
gezondheidsjuristen. Leenen wijt bittere woorden aan het gedrag van PvdA en VVD die 
alhoewel ze voor wetswijziging zijn het “fluwelen regeringskussen” prefereren. Het nieuwe 
wetsvoorstel is volgens hem een juridisch monstrum. Hij meent dat dit voorstel nog minder 
houvast geeft dan het vorige omdat wat toen zorgvuldigheidseisen voor het beroep op 
overmacht waren nu slechts aandachtspunten zijn in een meldingsprocedure. Hij vraagt zich 
ook af of dat juridisch-technisch niet het probleem oplevert dat iemand gedwongen wordt 
mee te werken aan zijn eigen veroordeling.118 
 
Leenen is van mening dat levensbeëindiging zonder verzoek zich niet leent voor wettelijke 
normering. Door het enkele feit van gelijke behandeling van beide vormen van 
levensbeëindiging in haar voorstel, versterkt de regering – die feitelijk levensbeëindiging op 
verzoek aanvaardt - de indruk dat zij ook levensbeëindiging zonder verzoek accepteert. In 
Leenens optiek gaat het hier om geheel verschillende zaken die ook een verschillende 
benadering vragen. Hier wreekt zich het feit dat euthanasie niet uit de strafrechtelijke sfeer 
mocht worden gehaald. Had men dat wel gedaan, dan hadden de zaken helder kunnen 
                                                      
114 Nederlands Artsenverbond 1991 Euthanasie: 1544. 
115 Het Lindeboom instituut wijst erop dat uit de gevallen van levensbeëindiging zonder verzoek en het 
medisch handelen met uitdrukkelijk het doel dat de patiënt komt te overlijden, blijkt dat voor een 
aanzienlijk deel van de artsen het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt, dat vaak als belangrijkste 
argument voor de aanvaarding van euthanasie wordt genoemd, in feite niet de doorslaggevende factor 
vormt (prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut 1991: 1278).  
116 Nederlandse Patiënten Vereniging 1991. 
117 Het eerste wordt gesteld door de NPV, het tweede door het NAV. 
118 Leenen 1992. 
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worden geregeld. Ten aanzien van euthanasie groeien de afstand en spanning tussen wet 
en de morele opvattingen van velen in de samenleving, een situatie die slecht is voor het 
gezag van de wet, een situatie waar ook de minister van Justitie zich in andere gevallen 
druk over maakt. Van handhaven van de wet op het gebied van euthanasie is geen sprake 
meer. “Het wordt tijd dat we bij het vraagstuk van de euthanasie door de hoofdingang gaan 
in plaats van door de nooduitgang binnen te slippen.”119 
 
Het hoofdbestuur van de KNMG behoort deels tot de tweede groep, deels tot de derde. Het 
hoofdbestuur meent dat door het gekozen niveau van regelgeving – het vastleggen van de 
procedurele kant in een Algemene Maatregel van Bestuur, een regeling waar het parlement 
slechts in beperkte mate invloed op kan uitoefenen - de overheid in de toekomst de ruimte 
behoudt om te kiezen voor een restrictiever vervolgingsbeleid. De rechtszekerheid die het 
regeringsvoorstel artsen en patiënten biedt, is dus helaas beperkt. Verder heeft het 
hoofdbestuur grote moeite met handhaven van de strafbaarheid van zorgvuldig handelende 
artsen. Zij vindt het regeringsvoorstel innerlijk tegenstrijdig doordat het enerzijds de 
meldingsprocedure wettelijk verankert, maar anderzijds de strafbaarheid van zorgvuldig 
handelende artsen handhaaft.120 

 
Het hoofdbestuur is niet zoals menig ander fel gekant tegen het in één procedure 
onderbrengen van toetsing van zowel levensbeëindiging met verzoek als levensbeëindiging 
zonder verzoek. Wat betreft het laatste wenst het hoofdbestuur – onder verwijzing naar het 
verschil in opvatting tussen de Commissie Remmelink en de regering wat betreft de 
‘stervenshulp’ - dat duidelijkheid wordt geschapen over wat valt onder het normaal 
medische handelen en wat niet. Daarnaast  moet er duidelijkheid komen wat de 
zorgvuldigheidseisen zijn die bij actieve levensbeëindiging zonder verzoek in acht moeten 
worden genomen.121 
 
Tot de derde groep, de mensen die positief zijn, behoort Spreeuwenberg. Hij vindt het 
voorstel weliswaar juridisch niet fraai maar denkt dat artsen er goed mee kunnen leven. Zijn 
persoonlijke mening is dat de minister en de staatssecretaris terecht de nadruk hebben 
gelegd op de toetsing van de zorgvuldigheid. In hun voorstel laveren ze behendig tussen de 
Scylla van de plicht van de overheid menselijk leven te beschermen en de Charbybdis om 
artsen in staat te stellen – als het niet anders kan – ondraaglijk lijden te bekorten.122 

PARLEMENTAIRE BEHANDELING 

Op 1 en 2 april 1992 vindt een debat plaats in de Tweede Kamer over het nieuwe 
regeringsvoorstel. De D66-er Kohnstamm noemt het voorstel dubbelhartig: de arts wordt de 
weg gewezen hoe hij zorgvuldig de wet kan overtreden. Daar kan D66 niet mee instemmen. 
Hij kondigt nu vast aan dat ook het intiatiefwetsvoorstel te zijner tijd voor discussie 
aangedragen zal worden omdat D66 een regeling voorstaat waarin de materiële norm wordt 

                                                      
119 Leenen noemt de verwachting dat de rechtspraak ten aanzien van levensbeëindiging zonder 
verzoek de oplossing zal bieden een afschuiven van verantwoordelijkheid (Leenen 1992: 7). Hij is van 
mening dat met name de 1000 gevallen van levensbeëindiging zonder verzoek nog verder geanalyseerd 
moeten worden. Hij vindt het niet goed begrijpelijk dat de Commissie Remmelink in haar rapport deze 
problematiek zo oppervlakkig bespreekt (Leenen 1991). 
120 KNMG 1991: 1542. 
121 KNMG 1991: 1542. 
122 Spreeuwenberg 1991 Toetsing.  
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veranderd. Ook anderen - voorbeelden zijn Beckers (Groen Links) en Dees (VVD) - pleiten 
voor materiële wetswijziging.123 
 
Voor- en tegenstanders van de legalisering van euthanasie vinden elkaar op de gedachte 
dat de meldingsprocedures voor levensbeëindiging met en zonder verzoek gescheiden 
moeten worden.124 Ook de vraag of de meldingsprocedure wel in overeenstemming is met 
het beginsel dat men niet hoeft mee te werken aan de eigen veroordeling komt in de 
vergadering naar voren. De minister ziet hier geen probleem omdat uit de opgave van de 
arts dat er een levensbeëindiging heeft plaatsgevonden niet op voorhand valt op te maken 
of de arts strafbaar is. Dit blijkt pas na de toetsing door de officier van justitie van de 
melding. Met andere woorden, hij ziet een onderscheid tussen het melden van 
levensbeëindiging en het aangeven van een eigen strafbaar handelen.  
 
Evenals in het maatschappelijk debat zien de principiële tegenstanders van de legalisering 
van levensbeëindigend handelen niets in de regeling. Schutte (GPV) stelt dat hij op de 
eerste plaats grote bezwaren heeft tegen de toetsing van het handelen. In de praktijk toetst 
niet de rechter in individuele gevallen een beroep op overmacht maar het Openbaar 
Ministerie. Bovendien doet het Openbaar Ministerie dat op basis van informatie die het niet 
zelf verzamelt, maar die wordt verstrekt door degene die getoetst moet worden. Schutte 
dient – samen met Van der Vlies (SGP) en Leerling (RPF) -  een motie in waarbij 
aangedrongen wordt op handhaving van de norm van de artikelen 293 en 294.125 Leerling 
vindt het wetsvoorstel niet helder en is bang dat het weer een stap verder is op het 
hellende vlak. Hij dient een motie in waarin levensbeëindiging zonder verzoek als de vitale 
functies uitvallen categorisch verboden wordt.126 Deze partijen, en ook het CDA, zijn van 
mening dat er meer gevallen voor de rechter gebracht moeten worden.127  
 
De regeringspartijen CDA en PvdA staan wel achter de regeling. De CDA-fractie vindt de 
toetsbaarheid het scharnierpunt. De PvdA deelt het regeringsstandpunt dat ook 
levensbeëindiging zonder verzoek opgenomen moet worden in de procedure. De PvdA 
onderstreept bij monde van Swildens-Rozendaal dat de winst van deze regeling is dat er een 
eenduidig vervolgingsbeleid komt.  
 
Minister van Justitie Hirsch Ballin benadrukt nogmaals het belang van controleerbaarheid en 
toetsbaarheid en probeert daarmee alle tegenwerpingen te pareren van het onder één 
regime brengen van levensbeëindiging met en zonder verzoek. Verder maakt hij nogmaals 
duidelijk dat in zijn optiek een meldingsprocedure geen normering is maar gericht is op het 
mogelijk maken van toetsing.  

                                                      
123 Beckers-de Bruijn komt met twee moties: strafbaarheid van euthanasie op heffen en 
zorgvuldigheidseisen vastleggen in een wet (Handelingen Tweede Kamer 1991-1992, Bijlagen, 20 383, 
nr. 19 en 20). Dees (VVD) is teleurgesteld dat er geen wetgeving komt. Hij noemt het standpunt van 
het kabinet erg pragmatisch en verdedigt het voorgaande regeringswetsvoorstel. Dees dient een motie 
in waarin gevraagd wordt af te zien van de meldingsprocedure voor levensbeëindiging zonder verzoek 
en een motie om het ‘levenstestament’ een wettelijke verankering te geven (Handelingen Tweede 
Kamer 1991-1992, Bijlagen, 20 383, nr. 22 en nr. 23). 
124 Verwoord door Kohnstamm, Beckers en Van der Vlies. Kohnstamm dient daarover een motie in 
(Handelingen Tweede Kamer 1991-1992, Bijlagen, 20 383, nr. 17). 
125 Handelingen Tweede Kamer 1991-1992, Bijlagen, 20 383, nr.18. 
126 Handelingen Tweede Kamer 1991-1992, Bijlagen, 20 383, nr. 21. 
127 Schutte is weliswaar van mening dat er ook voor levensbeëindiging zonder verzoek een 
toetsingsprocedure moet komen maar hij wijst erop dat als zeker is dat vervolgd zal worden artsen niet 
zullen melden. Verder voorziet hij dat de rechter ook wat dat handelen betreft naar artikel 40 zal 
grijpen. 
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In augustus 1986 worden de deskundigen tijdens de rechtzitting geconfronteerd met elkaars 
standpunten en het KNMG-advies. Tijdens het verhoor van de getuigen-deskundigen blijkt 
alsnog dat wat betreft de belangrijkste algemene vragen, een grote mate van 
overeenstemming  bestaat. Een van die vragen is of men euthanasie geoorloofd acht in 
gevallen waarin de patiënt om euthanasie vraagt omdat hij zijn psychisch lijden ten gevolge 
van zijn algeheel lichamelijk verval van krachten als ondraaglijk ervaart. De algemene 
teneur van de antwoorden is dat psychisch lijden moeilijk te objectiveren is. Het is, zo 
meent men, een kwestie van invoelen in de relatie arts-patiënt. In het onderhavige geval is 
men van mening dat niet meer objectieve maatstaven hadden kunnen worden aangelegd 
dan is gedaan, dan wel dat Schoonheim op grond van zijn medische ervaring en zijn inzicht 
in de persoon van mevrouw B. tot de conclusie kon komen dat zijn patiënte ondraaglijk 
leed.80 De KNMG, Van der Meer en Schudel achten Schoonheims handelen dan ook 
geoorloofd.  
 
Feber sluit hier in zijn requisitoir bij aan:  
 

Uitgaande van het door de Hoge Raad ontwikkelde noodtoestandscriterium 
moet ... aangenomen worden, dat mede gezien het ondraaglijk lijden van 
mevrouw B. haar medische toestand en prognose in beginsel de euthanasie-
ingreep was gerechtvaardigd. Het collegiaal overleg was, zeker gezien de 
toenmalige maatstaven, voldoende. De vraag van de Hoge Raad of de door de 
heer Schoonheim toegepaste euthanasie ‘naar objectief medisch inzicht’ en ik 
vervang deze terminologie ....door de woorden ‘redelijk medisch inzicht’ als een 
in noodtoestand verricht handelen gerechtvaardigd was te achten dient mijns 
inziens positief te worden beantwoord. Ik heb de eer te requireren dat u met 
vernietiging van het vonnis van de rechtbank Alkmaar het tenlastegelegde feit 
bewezen zult verklaren en de heer Schoonheim terzake van dit feit zult 
ontslaan van alle rechtsvervolging.81 

 
Het hof overweegt, dat het, mede gelet op hetgeen de deskundigen in hun verslagen en ter 
terechtzitting in hoger beroep, zakelijk eensluidend naar voren hebben gebracht, 

                                                                                                                                       
geworden en de onzekerheid onder artsen in den lande over het vervolgingsbeleid alleen maar 
toeneemt. Het hoofdbestuur beperkt zich tot algemene vraagstukken en geeft geen antwoorden op 
vragen die de zaak zelf betreffen (Schudel 1986: 1253-1254). 
80 Het hoofdbestuur van de KNMG maakt ten aanzien van het lijden een onderscheid in vier 
categorieën: lijden ten gevolge van een constateerbare lichamelijk aandoening; lijden ten gevolge van 
een lichamelijke aandoening of lichamelijk verval zonder pijn - totale verlamming, dreigende 
spraakstoornissen, angsten voor verslikken of stikken e.d.; lijden zonder lichamelijke aandoening of pijn 
ten gevolge van psychosociale factoren van buiten af; en psychiatrisch lijden zonder lichamelijke 
aandoening of pijn. Bij de eerste twee vormen van lijden kan een verzoek om euthanasie in overweging 
genomen worden. Bij de laatste twee vormen kan volgens de KNMG veelal niet ingegaan worden op 
een euthanasieverzoek, omdat niet aan de medische zorgvuldigheidscriteria voldaan kan worden, dan 
wel er geen sprake kan zijn van een weloverwogen verzoek (Schudel 1986: 1255). 
81 Schudel 1986: 1256. Feber meldt elders dat hij schoorvoetend overgegaan is tot het verzoek van 
ontslag van rechtsvervolging. Deze terughoudendheid vindt zijn oorzaak, zo meent Feber, in de vrees 
dat door een dergelijke beslissing een eerste stap gezet wordt op het hellend vlak. “Het ‘veilig’ voor 
vrijwel iedereen invoelbare terrein van het meestal aantoonbare lichamelijke lijden wordt verlaten voor 
het schemerige gebied waar ondraaglijke psychische onlustgevoelens mede de euthanasiebeslissing 
gaan bepalen” (Feber 1987 Euthanasie: 67). Febers eis leidt tot de kamervraag van het CDA-lid 
Borgman of er wijziging is van de status quo in het vervolgingsbeleid. Minister van Justitie Korthals 
Altes beantwoordt deze vraag ontkennend (Handelingen Tweede Kamer 1986-1987, Aanhangsel, nr. 
64). 
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Staatssecretaris Simons gaat in op de verdere uitbouw van het specialisme palliatieve zorg. 
In zijn optiek kan beter de bestaande zorg uitgebouwd worden, dan dat er een nieuw soort 
instelling – hospices – wordt ontwikkeld. Simons herhaalt het standpunt van de regering dat 
de arts met gewetensbezwaren moet doorverwijzen maar dat daarvoor geen speciale regel 
zal worden ontwikkeld. Hij stelt in de tweede termijn dat de normatieve discussie twee 
lijnen volgt: de lijn van de melding, waardoor er via rechtsvinding jurisprudentie zal 
ontstaan, en de lijn binnen de beroepsgroepen zelf waar normstelling via intercollegiale 
toetsing en controle zal ontstaan. Het is volgens hem niet uitgesloten dat op den duur ook 
ten aanzien van de meer problematische categorieën – zoals de ‘1000 van Remmelink’ - een 
zekere normering zal ontstaan waar een meerderheid van de Tweede Kamer zich achter kan 
stellen. Eenzelfde ontwikkeling kortom als gebeurd is ten aanzien van levensbeëindiging op 
uitdrukkelijk verzoek.128 
 
Met deze laatste woorden torpedeert Simons pogingen om het debat in rustiger vaarwater 
te krijgen. De opmerking roept veel weerstand op en leidt ertoe dat opnieuw aangedrongen 
wordt op een waterscheiding tussen levensbeëindiging met en zonder verzoek. 

DE WETTELIJKE VERANKERING VAN DE MELDINGSPROCEDURE 

Op donderdag 9 april 1992 vinden de stemmingen plaats en worden alle moties verworpen. 
Het vervolg is dat de Tweede Kamer daags daarna een brief krijgt waarin het vorige 
wetsvoorstel wordt ingetrokken.129 Op diezelfde dag krijgt de Tweede Kamer een voorstel 
tot wet ter overweging waarin de Wet op de Lijkbezorging wordt gewijzigd. De wijziging is 
technisch van aard: het formulier bedoeld in artikel 10 (waarop de lijkschouwer een melding 
van niet-natuurlijke dood aan een officier van justitie meldt) voortaan niet meer vastgesteld 
zal worden door de minister van Justitie maar bij Algemene Maatregel van Bestuur door de 
ministers van Justitie en Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.130 Verder wordt 
aangekondigd dat in de Algemene Maatregel van Bestuur een nieuw modelformulier zal 
worden vastgesteld waarop de arts na een overlijden ten gevolge van euthanasie, hulp bij 
zelfdoding of het actief medisch ingrijpen ter bekorting van het leven zonder uitdrukkelijk 
verzoek aan de hand van aandachtspunten – die corresponderen met de 
zorgvuldigheidseisen – de kenmerken van de casus weergeeft. Teneinde de betrokkenheid 
en verantwoordelijkheid van de Staten-Generaal tot uitdrukking te laten komen, zal voor de 
AMvB de zogenaamde ‘voorhangprocedure’ worden gevolgd. Via deze tweeledige operatie 
krijgen de meldingsprocedure – in het leven geroepen ten behoeve van het onderzoek van 
de Commissie Remmelink - en de zorgvuldigheidseisen  - ontwikkeld in beroepspraktijk en in 
jurisprudentie - in gewijzigde vorm en indirect een wettelijke basis. 131 
 
                                                      
128 Handelingen Tweede Kamer 1991-1992: 4330. 
129 Handelingen Tweede Kamer 1991-1992, Bijlagen, 20 383, nr. 28. 
130 Handelingen Tweede Kamer 1991-1992, Bijlagen, 22 572, nrs. 1 en 2. 
131 Handelingen Tweede Kamer 1991-1992, Bijlagen, 22 572,  nr. 3. Het advies van de Raad van State 
wordt niet openbaar gemaakt omdat het zonder meer instemmend luidt.  
Inmiddels is de gevraagde evaluatie van de meldingsprocedure van de Landelijke Overleggroep 
Openbaar Ministerie-Staatstoezicht op de Volksgezondheid beschikbaar. Haar conclusie is dat de 
meldingsprocedure relatief snel ingang heeft gevonden in het hele land. De ervaring is dat melding lang 
niet altijd wordt gedaan aan de hand van de lijst met aandachtspunten. De parketten ondervinden daar 
geen problemen van, sterker nog zij hebben ook zelf de neiging de lijsten in te korten. Problemen waar 
ze wel op gestoten zijn: in kleinere gemeentes is de lijkschouwer tevens vaak de consulterend arts; er 
zijn klachten over de traagheid van de afdoening; er zijn klachten over de betaling van de lijkschouwer; 
en het blijkt niet altijd te vermijden te zijn dat de begrafenisondernemer op de hoogte geraakt van de 
euthanasie (bijgevoegd bij Handelingen Tweede Kamer 1991-1992, Bijlagen, 22 572, nr. 4). 
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CDA en PvdA zijn – zoals te verwachten – wel geporteerd van het voorstel. De PvdA denkt 
dat op deze manier de kwaliteit van het handelen rondom het levenseinde verbeterd zal 
worden. Het CDA onderstreept nogmaals dat het hier om een formele regeling gaat en niet 
om materiële criteria. En dat het dus uiteindelijk aan de rechter blijft om individuele gevallen 
te beoordelen of er sprake is geweest van noodtoestand. Met name ten aanzien van het 
opnemen in de procedure van levensbeëindiging zonder verzoek willen ze dit duidelijk 
maken: het gaat erom dit handelen toetsbaar te maken; het gaat er niet om dit handelen op 
voorhand te rechtvaardigen. Het CDA pleit verder voor een evaluatie drie jaar na de 
inwerkingtreding. 
 
Andere partijen daarentegen – en dat is evenmin verrassend –  hebben allerlei bezwaren. 
De VVD heeft moeite met de pragmatische aard van het voorstel. Het is niet aantoonbaar 
gebaseerd op principes en uitgangspunten zoals het zelfbeschikkingsrecht. Partijen als de 
VVD, D66 en Groen Links behouden hun ernstige bezwaren tegen het opnemen in de 
meldingsprocedure van levensbeëindigend handelen zonder verzoek. Zowel VVD als D66 
hebben het gevoel dat debatteren zinloos is, de regering heeft immers niets met het 
voorafgaande kamerdebat gedaan. D66 en SGP vinden dat artikel 40 van het Wetboek van 
Strafrecht oneigenlijk wordt gebruikt. D66 en Groen Links spreken hun voorkeur uit voor de 
‘koninklijke weg’ via het initiatiefwetsvoorstel.  
 
SGP, GPV, RPF verzoeken opnieuw om handhaving van de norm. De SGP merkt nogmaals 
op dat het CDA ook wel weet dat niet de rechter maar het Openbaar Ministerie in de huidige 
situatie euthanasie beoordeelt (middels sepots). Het GPV vraagt zich af of de conclusie juist 
is die de KNMG in een commentaar op het kabinetsstandpunt trok, dat de wettelijke 
verankering in zekere zin beschouwd kan worden als een aanvaarding door de wetgever van 
een praktijk waarin euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn toegestaan mits aan bepaalde 
zorgvuldigheidseisen is voldaan. De partij stelt opnieuw dat de meldingsprocedure niet zal 
leiden tot de gewenste transparantie.  
 
Algemenere vragen die nog steeds spelen zijn: rijmt het voorstel wel met het beginsel van 
nemo tenetur, het juridisch uitgangspunt dat men niet hoeft mee te werken aan de eigen 
veroordeling; wat is de precieze rol van de lijkschouwer bij een melding en wat is diens 
competentie; en hoe ziet de afhandelingsprocedure er in concreto uit? Bij het laatste draait 
het met name om de vraag of het Openbaar Ministerie de belangrijkste beslissing neemt of 
de rechter.132 
 
In hun antwoord stellen de ministers opnieuw dat in casu geen sprake is van het schenden 
van nemo tenetur – de arts legt zijn gegevens over aan de gemeentelijk lijkschouwer, die 
geen opsporingsambtenaar is, en men kan op dat moment nog niet spreken van een 
verdachte arts. Verder is de wetgever gerechtigd het beginsel buiten werking te stellen; dat 
is bijvoorbeeld ook gebeurd met de verplichte bloedproef ten behoeve van de 
alcoholcontrole. De wetgever kan dus een beperking stellen aan de werking van het 
beginsel van nemo tenetur door te oordelen dat het belang van de toetsbaarheid van het 
medisch handelen en het belang van een doelmatige opsporing van de uitvoering van 
euthanasie prevaleren boven het belang dat ten grondslag ligt aan het beginsel.  
 
Ten aanzien van de lijkschouwer stellen de ministers dat diens rol niet wezenlijk anders 
wordt. Het beleid is erop gericht lijkschouwers een forensische scholing te laten volgen en 
het lijkschouwerschap te beperken tot artsen die verbonden zijn aan regionale 
basisgezondheidsdiensten. De taak van de lijkschouwer bij een melding is een oordeel 

                                                      
132 Handelingen Tweede Kamer 1991-1992, Bijlagen, 22 572, nr. 5. 
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geven over de door de arts verstrekte informatie. Daarbij gaat het zowel om zijn oordeel 
wat betreft  de correcte vermelding van de doodsoorzaak als zijn oordeel over correctheid 
van de verstrekte gegevens. 
 
De ministers maken duidelijk dat in geval van levensbeëindiging op verzoek het niet de 
rechter is maar functionarissen van het Openbaar Ministerie die nagaan of de betrokken arts 
in een concreet geval met recht een beroep op overmacht kan doen. Zij motiveren dat door 
te stellen dat het niet aangaat om een verdachte bloot te stellen aan een strafvervolging, 
terwijl het Openbaar Ministerie er bij voorbaat in alle redelijkheid van mag uitgaan dat de 
rechter in het hem voorliggende geval toch niet tot een veroordeling zal komen. Zij wijzen 
op de stijging van de meldingscijfers en spreken de hoop uit dat wettelijke verankering aan 
verdere stijging zal bijdragen. De ministers laten nogmaals weten jurisprudentie over 
levensbeëindiging zonder verzoek gewenst te vinden en dat zij er in ieder geval bij de 
procureurs-generaal op aan zullen dringen dergelijke zaken voor de rechter te brengen. De 
gevraagde evaluatie wordt toegezegd. 
 
In het debat in de Tweede Kamer op 2 en 3 februari 1993 passeren  dezelfde opvattingen 
de revue als in de voorbehandeling van het voorstel in 1992. Op 9 februari 1993 wordt 
gestemd over het wetsvoorstel dat in 1984 door Wessel-Tuinstra is ingediend en over het 
regeringsvoorstel. Het initiatiefwetsvoorstel wordt met de stemmen van de aanwezige leden 
van de fracties van D66, Groen Links en de VVD behoudens het lid Franssen voor en die van 
de overige fracties tegen, verworpen. Het regeringsvoorstel wordt met 91 tegen 45 
stemmen aangenomen.133 

DE EERSTE KAMER 

Nu de Tweede Kamer een regeling ten aanzien van euthanasie heeft aangenomen komt de 
Eerste Kamer voor het eerst ook te debatteren over het onderwerp. Een scala van – 
bekende - onderwerpen komt er aan de orde. Op de eerste plaats is er gesproken over de 
inhoud van de jurisprudentie tot nu toe. Sommige senatoren lezen, net als de regering134 en 
met name minister Hirsch Ballin, uit het tweede arrest van de Hoge Raad in de zaak Pols dat 
het niet aannemelijk kan worden geacht dat een arts een gerechtvaardigde keuze heeft 
gemaakt wanneer hij euthanasie toepast in een situatie waarin de patiënt niet terminaal ziek 
is. Er wordt dan ook verzocht om de aandachtspunten wat betreft dit aspect aan te 
scherpen. Al eerder heeft minister Hirsch Ballin beloofd dat zaken waarin geen sprake was 
van terminaal lijden aan de rechter zullen worden voorgelegd, een toezegging die hij in de 
Eerste Kamer herhaalt. Het gevolg hiervan is dat nu een aanzienlijk groter aantal artsen 
verdere vervolging te wachten staat. Dit blijkt onder andere uit het jaarverslag van het 
Openbaar Ministerie: waar in voorgaande jaren sprake was van hooguit 1 of 2 vervolgingen 
per jaar zijn dat er in 1992 vier en in 1993 zelfs 14. 135 
 

In dit kader wordt er ook veel gerefereerd aan de dan lopende zaken waar artsen terecht 
staan omdat ze patiënten met psychische problemen geholpen hebben dood te gaan.136 
Minister Hirsch Ballin merkt nog op dat het lijden van een psychiatrische patiënt vrijwel niet 
te objectiveren is en dat het de vraag is of deze patiënten wel in staat zijn tot vrije 
wilsbepaling. Juist om die reden, zo herhalen de ministers, is het uitermate gewenst dat er 
op dit punt een uitspraak van de Hoge Raad komt.  

                                                      
133 Handelingen Tweede Kamer 1991-1992: 3404-3405. 
134 Blijkend uit haar reactie op het rapport van de Commissie Remmelink. 
135 Terug naar de toekomst. Jaarverslag van het Openbaar Ministerie 1993 (Den Haag 1994) Bijlage 1.  
136 Zie daarover de volgende paragraaf. 
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Op vragen omtrent het melden van levensbeëindiging zonder verzoek, deelt Hirsch Ballin 
mee dat in de vergadering van procureurs-generaal in 1992 zes van dergelijke zaken 
besproken zijn. Het betrof hier patiënten die reeds stervende waren of die een zeer geringe 
levensverwachting hadden en waarbij reeds sprake was van voorschrijdende uitval van 
vitale functies. De vergadering achtte vervolging niet aangewezen op grond van specifieke, 
bijzondere omstandigheden van het individuele geval. 
 
Een ander discussiepunt is of officieren van justitie niet een te actieve rol hebben gespeeld 
in het ontwikkelde beleid. Dit handelt om de eerder vermelde betrokkenheid van officieren 
van justitie bij het opstellen van euthanasieprotocollen. Er zijn vragen of zij zich daarmee 
niet te veel gecompromitteerd hebben. Sommige senatoren vragen zich af of het niet zinvol 
zou zijn om te komen tot een toetsing vooraf. In hun antwoord stellen de ministers dat 
toetsing vooraf zich niet verdraagt met het beroep op overmacht in de zin van 
noodtoestand. De beoordeling van dat beroep is per definitie achteraf. Toetsing vooraf zou 
betekenen dat de overheid toestemming geeft voor euthanasie. In de optiek van het kabinet 
komt dat te dicht bij legalisering. Ook in de Eerste  Kamer wordt weer gehoord dat men het 
beter acht de procedures voor melding op verzoek en melding zonder verzoek, te scheiden. 
In antwoord hierop zeggen de ministers toe de tekst van formulier zo te wijzigen dat 
duidelijk wordt dat er verschil is tussen levensbeëindiging met en levensbeëindiging zonder 
verzoek.137 
 
Inmiddels zijn er enige ontwikkelingen gaande omtrent het beginsel van nemo tenetur. Het 
Europese Hof van Justitie heeft in 1991 in het zogenaamde Funke-arrest138 geoordeeld dat 
het beginsel dat iemand niet hoeft mee te werken aan zijn eigen veroordeling een onderdeel 
vormt van het bepaalde in artikel 6 lid 1 EVRM (het artikel dat handelt over het recht op een 
eerlijk proces). De Nederlandse Hoge Raad is in oktober 1993 van mening dat een 
verdedigingsrecht ex artikel 6 EVRM pas begint te werken als er sprake is van een 
“handeling vanwege de Staat waaraan [de verdachte] in redelijkheid de gevolgtrekking 
heeft kunnen verbinden dat [tegen hem] ter zake van overtreding van … [een] wetsbepaling 
een strafvervolging … zou worden ingesteld.”139 De daaraan gekoppelde vraag wanneer er 
sprake is van een dergelijke handeling, is door de Hoge Raad beantwoord met de 
overweging dat bij de opening van een gerechtelijk onderzoek dat nog niet het geval is.140 
In het debat over de meldingsprocedure blijkt de regering van mening te zijn dat de zaak bij 
de meldingsprocedure anders ligt dan in de casus Funke. In 1999 spreekt de Hoge Raad 
zich uit over de vraag of de meldingsprocedure strijdig is met het beginsel van nemo 
tenetur.141 
 
Op 23 en 30 november 1993 vindt het debat in de Eerste Kamer plaats. Het grootste punt 
van kritiek blijft de samenvoeging van de procedures met en zonder verzoek. Het debat 
over levensbeëindiging zonder verzoek is nog in volle gang, en moet niet belet worden, zo 
stelt een deel van de oppositie.  De woordvoerder die spreekt namens RPF, SGP en GPV 
gaat in op het veronderstelde conflict van plichten bij de toepassing van euthanasie. In zijn 
optiek is van een dergelijk conflict geen sprake omdat euthanasie geen plicht is voor de 

                                                      
137 Dit alles vindt plaats tijdens de voorbehandeling van het wetsvoorstel  (Handelingen Eerste Kamer, 
1992-1993, Bijlagen,  22 572, nr. 275, 275a; 275b; 275c; Handelingen Eerste Kamer 1993-1994, 
Bijlagen, 22 572, nr. 24 en nr. 24a). 
138 Nederlandse Jurisprudentie 1993, nr. 485. 
139 Nederlandse Jurisprudentie 1994, nr. 629. 
140 Nederlandse Jurisprudentie 1994, nr. 142. 
141 Zie daarvoor paragraaf 9.6. 
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dokter, het is immers geen gewoon medisch handelen. Ook nu weer wordt de betekenis van 
de wet in twijfel getrokken: de leer komt het CDA toe en de PvdA de praktijk.  
 
Het is tot aan het eind toe spannend of er voldoende CDA-senatoren zijn die het voorstel 
zullen ondersteunen. De PvdA-er Van den Berg roept hen daartoe op met de woorden 
 

aan alle loyaliteit en aan alle trouw komt ooit een einde. Afwijzing van deze 
regeling door de fractie van het CDA zou - en ik kan dat niet anders zien - de 
onmogelijkheid aantonen van een redelijk vergelijk met het CDA en zou het de 
andere democratische partijen in de Nederlandse politiek onmogelijk maken nog 
langer naar een vergelijk te zoeken. 142 

 
Het wetsvoorstel wordt op 30 november 1993 in de Eerste Kamer met 37 tegen 34 stemmen 
aangenomen.143 
 
De Nederlandse ontwikkelingen die onder zeer verschillende waarderingen144 door 
buitenlanders op de voet worden gevolgd, zijn voor hen amper meer te begrijpen. 
Euthanasie is verboden in het Wetboek van Strafrecht maar kan met behulp van datzelfde 
wetboek gerechtvaardigd worden. Een onderwerp van zo grote importantie wordt geregeld 
in een tamelijk onbelangrijke wet.  
 

8.6 HULP BIJ ZELFDODING BIJ PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN: RAPPORTEN EN 
RECHTSZAKEN 

De arresten van de Hoge Raad hebben duidelijk gemaakt dat euthanasie gerechtvaardigd 
kan worden bij mensen die een vrijwillig en weloverwogen verzoek doen en uitzichtloos en 
ondraaglijk lijden. Zoals op verschillende plaatsen in dit en het voorgaande hoofdstuk is 
gebleken, is niet voor iedereen duidelijk of aan de oorzaak van het lijden eisen moeten 
worden gesteld: of het noodzakelijk is dat het lijden ‘terminaal’ is en of het gebaseerd moet 
zijn op lichamelijke klachten of het vooruitzicht daarvan. In het bijzonder is nog onduidelijk 
of aan  psychiatrische patiënten hulp bij zelfdoding gegeven mag worden. Deze vraag  heeft 
twee componenten. Naast de vraag of een dergelijke patiënt in staat is tot een vrijwillig en 
weloverwogen verzoek, bestaat de vraag of de Hoge Raad de mening deelt van de minister 
van Justitie dat euthanasie alleen geoorloofd is bij lichamelijk lijden en in de terminale fase.  
 
De vraag naar de geoorloofdheid van hulp bij zelfdoding bij psychiatrische patiënten komt in 
het onderstaande naar voren in een tuchtzaak (de ‘zaak van de vasthoudende inspecteur’), 
in een strafrechtzaak tegen de psychiater en de huisarts die in 1985 een vrouw bijgestaan 
hebben in haar zelfdoding, in een bezwaarprocedure tegen de vervolging naar aanleiding 
van hulp bij zelfdoding bij een anorexia-patiënte, en in de zaak Chabot. Deze vier zaken 
hebben zich niet geïsoleerd afgespeeld. Zij zijn met name begeleid geweest door het vierde 
CAL-rapport.145 In het hiernavolgende worden eerst de standpunten zoals die tot 1995 
ontwikkeld zijn beschreven en daarna de rechtszaken.  

                                                      
142 Handelingen Eerste Kamer 1993-1994: 445. 
143 Handelingen Eerste Kamer 1993-1994: 461.   
144 Zo toont, alleen de bekendste namen wordt hier genoemd, Battin zich positief (Battin 1990 en 
1993) en Keown en Gomez zich kritisch (Keown 1992; Gomez 1991).  
145 Van belang is om erop te wijzen dat de binnen de beroepsgroep vooraanstaande psychiater 
Schudel voorzitter is van de CAL. Schudel heeft al een rol gespeeld bij de behandeling van de zaak 
Schoonheim bij het hof Den Haag en hij wordt gezien als bijzonder deskundig op dit terrein.  
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HULP BIJ ZELFDODING BIJ PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN: RAPPORTEN 

Hulp bij zelfdoding bij psychiatrische patiënten is incidenteel al eerder onderwerp van 
discussie geweest.146 De Gezondheidsraad meende in 1986 dat psychiatrische patiënten met 
een stervenswens in twee groepen uiteenvallen: zij die aan een zo ernstige stoornis lijden 
dat zij niet in staat kunnen worden geacht een goed overwogen oordeel over hun situatie te 
hebben en zij die een stoornis hebben waarbij stadia bestaan waarin zij wel in redelijke 
mate hun situatie kunnen beoordelen. De eerste groep komt, volgens de Gezondheidsraad, 
niet in aanmerking voor euthanasie of hulp bij zelfdoding al voldoet hun lijden verder aan de 
normale eisen. Onder de tweede groep bevinden zich mensen met een uitsluitend psychisch 
en psychosociaal bepaald lijden. De situatie van deze laatste groep kan volgens de 
Gezondheidsraad van zo’n ernstige aard zijn dat van een ‘uitzichtloze noodtoestand’ kan 
worden gesproken.  
 
Ten aanzien van de toelaatbaarheid van hulp bij zelfdoding bij deze mensen zijn de 
meningen binnen de Gezondheidsraad verdeeld.147 De leden van de Gezondheidsraad die 
tegen zijn menen dat er niet alleen nooit voldoende zekerheid bestaat omtrent de 
onherstelbaarheid van de situatie waarin betrokkene zich bevindt, maar ook dat het bijna 
onmogelijk is psychisch lijden intersubjectief vast te stellen, en in termen van 
objectiveerbare oorzaken, valideerbaar te maken. De andere leden zien wel het probleem 
dat niet precies vastgelegd kan worden wanneer de hulp wel kan en wanneer niet, maar 
denken dat de hulp in principe wel mogelijk moet zijn.148  
 
Ook binnen de beroepsvereniging van psychiaters (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie 
- NVP) is gediscussieerd over hulp bij zelfdoding. Binnen de beroepsgroep is de discussie op 
gang gekomen naar aanleiding van de – verderop in deze paragraaf besproken - ‘zaak van 
de vasthoudende inspecteur’.149 Een eerste publicatie op dit terrein is een reactie van de 
NVP op het in 1991 door de NVVE opgestelde rapport over hulpverlening bij hulp bij 
zelfdodingsvraagstukken.150  
 
De NVP stelt in haar reactie dat de problematiek binnen de psychiatrie niet principieel 
anders is dan daarbuiten. Hulp bij zelfdoding mag dus binnen de psychiatrie in overweging 
genomen worden. De voorwaarden voor hulpverlening zijn analoog aan de voorwaarden bij 
euthanasie, waarbij aangetekend wordt dat hulp bij zelfdoding in het algemeen niet 
aanvaardbaar is indien behandeling redelijkerwijs mogelijk is.151 Ook stelt de NVP dat de 
psychiatrische professie een eigen protocol voor hulp bij zelfdoding dient te ontwikkelen, 
onder andere met definities van kernbegrippen als ‘ondraaglijk lijden’, ‘duurzaam lijden’ en 
het ‘vermogen tot autonome oordeelsvorming’.152 

                                                      
146 Zie voor de standpuntbepalingen van NVVE en SVE begin jaren tachtig paragraaf 4.3. In 1991 
heeft de NVVE, zoals te lezen is in de derde paragraaf van dit hoofdstuk, een nieuw rapport uitgebracht 
over hulp bij zelfdoding. 
147 De Gezondheidsraad is unaniem van mening dat euthanasie in tegenstelling tot hulp bij zelfdoding 
niet geoorloofd is in situaties waarin er sprake is van een uitzichtloze noodsituatie op grond van 
uitsluitend psychisch of psychosociaal lijden (Gezondheidsraad 1986: 239). 
148 Gezondheidsraad 1986: 236-244)..  
149 Schudel 1999: 884. 
150 Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie 1992. 
151 Hiermee richt de NVP zich dus uitdrukkelijk tegen de opvatting van de NVVE die zelfbeschikking 
voorop plaatst. 
152 Deze discussie mondt uit in het installeren van een Commissie Hulp bij Zelfdoding in 1995 en een 
rapport - Hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis. Richtlijnen voor de 
psychiater - in 1998. Samenstelling van de commissie: R.L.P. Berghmans (gezondheidsethicus), J. 
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In 1993 verschijnt het CAL-rapport over hulp bij zelfdoding bij psychiatrisch patiënten.153 De 
CAL gaat ervan uit dat er situaties zijn waarin hulp bij zelfdoding niet bij voorbaat 
onaanvaardbaar is. Zij stelt dat de hulpverlener bij hulp bij zelfdoding bij psychiatrische 
patiënten nog meer dan bij mensen die lijden aan een somatische kwaal, ervan overtuigd 
moet zijn dat de keuze voor zelfdoding werkelijk een keuze voor de dood is, en niet een 
verhulde vraag om hulp. Een wens tot hulp bij zelfdoding moet allereerst opgevat worden 
als een teken dat wijst op achterliggende problematiek. Daarvoor moet eerst hulp geboden 
worden.  
 
In twee situaties acht de commissie het denkbaar dat de arts overgaat tot het verlenen van 
hulp bij zelfdoding bij een patiënt met een ernstige psychiatrische aandoening.154 Ten eerste 
bij een patiënt met een psychiatrische aandoening met fluctuerende symptomatologie die in 

                                                                                                                                       
Huisman (psychiater), J. Knol (psychiater), J. Legemaate (gezondheidsjurist), W.A. Nolen (psychiater), 
F. Polak (psychiater), M.J.W.T. Scherders (psychiater) en A.J. Tholen (psychiater).  
Ook de samenstellers van deze nota komen tot de conclusie dat hulp bij zelfdoding ethisch en medisch 
verantwoord kan zijn. In het rapport wordt het standpunt verwoord dat van uitzichtloosheid gesproken 
kan worden als er geen behandelingsperspectief meer is. Zolang psychofarmacologische en 
psychotherapeutische behandelingen die bij de desbetreffende stoornis geïndiceerd zijn nog niet zijn 
uitgevoerd of door de patiënt zijn geweigerd, is er nog geen sprake van uitzichtloosheid. Zuiver 
theoretische behandelmogelijkheden kunnen daarbij buiten beschouwing worden gelaten: het 
behandelperspectief moet reëel zijn, dat wil zeggen binnen een afzienbare termijn en met een redelijke 
verhouding tussen resultaten en belasting zicht op verbetering bieden (NVP 1998: 36).  
De commissie vindt dat een psychiater zich alleen op een professionele noodsituatie gebaseerd op een 
conflict van plichten kan beroepen binnen een behandelrelatie met een patiënt met een psychiatrische 
stoornis. De commissie meent dat externe consultatie – onder ander in verband met het probleem van 
overdracht en tegenoverdracht -  conditio sine quo non is. Als aan alle eisen is voldaan en de 
behandelend psychiater besluit hulp bij zelfdoding te verlenen, moet hij afspraken maken over de 
uitvoering van de zelfdoding met de patiënt, het behandelteam, de naasten, het management van de 
instelling en de apotheker. De zelfdoding dient bij voorkeur plaats te vinden bij de patiënt thuis, in 
aanwezigheid van de behandelende psychiater. In sommige gevallen is het denkbaar dat de euthanatica 
voor een welomschreven periode aan de patiënt wordt meegegeven en dat de psychiater niet aanwezig 
is bij de zelfdoding maar wel direct oproepbaar is (NVP 1998: 36-37). 
153 KNMG-CAL 1993 (IV). De commissie merkt op dat het karakter van die nota anders is  dan dat van 
de andere nota’s. De andere deelnota’s handelen over wilsonbekwame patiënten terwijl van 
psychiatrische patiënten in het algemeen niet gesteld kan worden dat ze wilsonbekwaam zijn (KNMG-
CAL 1993 (IV): 5). De nota richt zich op de categorie van patiënten die behandeld worden of eerder 
behandeld zijn door een psychiater vanwege een ernstige psychiatrische aandoening. De ‘balanssuïcide’ 
wordt buiten beschouwing gelaten. 
154 De CAL verdiept zich in hoe wilsbekwaamheid te typeren. De commissie komt daarbij tot vier 
kenmerken. Ten eerste is wilsbekwaamheid een dimensioneel begrip: men is niet óf wilsbekwaam óf 
wilsonbekwaam, maar men is meer of minder wilsbekwaam, en afhankelijk van de complexiteit van de 
situatie en de ingrijpendheid van de beslissing kan men voor een bepaalde beslising (on)voldoende 
wilsbekwaam worden geacht. Ten tweede is de commissie van mening dat indien er geen 
behandelingsperspectief meer is, de patiënt ernstig en onafwendbaar lijdt en de patiënt zijn of haar 
dood uitdrukkelijk en herhaaldelijk wenst, het hanteren van de meest strikte eis voor wilsbekwaamheid 
onbarmhartig is. Ten derde denkt de commissie dat bij de bepaling van de wilsbekwaamheid gelet moet 
worden op de volgende zaken: fluctuaties in de psychologische en lichamelijke toestand; de 
standvastigheid van de patiënt in diens beslissing; het oordeel van familie en vrienden over het besluit 
van de patiënt; omgevingsfactoren - als voorbeeld noemt ze tekortschietende zorg of een verstoorde 
behandelrelatie die van invloed is op de beslissing - en het voor de patiënt normale niveau van 
functioneren. Ten slotte is nog van belang of medisch handelen binnen een aannemelijke termijn tot 
een redelijk resultaat kan leiden. Als dat het geval is, moet men alles in het werk stellen om suïcide te 
voorkomen, of de patiënt nu wel of niet aan het meest strikte criterium voor wilsbekwaamheid voldoet 
(KNMG-CAL 1993 (IV): 15-20). 
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een relatief goede periode de balans opmaakt en tot suïcide besluit. Ten tweede bij een 
patiënt met ernstige psychiatrische problematiek waarbij de behandeling niet tot herstel 
heeft geleid, en waarbij herstel naar huidig medisch inzicht ook niet meer binnen een 
acceptabele termijn valt te verwachten. 
 
De commissie is de overtuiging toegedaan dat de arts op grond van diens professionele 
verantwoordelijkheid een legitieme rol kan vervullen bij het verzoek tot hulp bij zelfdoding 
door een patiënt met een ernstige psychiatrische aandoening. De arts dient zich bij het 
verlenen van hulp bij zelfdoding aan patiënten met psychiatrische stoornissen zowel aan de 
inhoudelijke als aan de procedurele zorgvuldigheidseisen te houden. De zorgvuldigheids-
eisen zijn respectievelijk: de vrijwilligheid van het verzoek, de weloverwogenheid van het 
verzoek155, de aanwezigheid van een duurzaam verlangen naar de dood, de aanwezigheid 
van onaanvaardbaar lijden, het ontbreken van een behandelingsperspectief, consultatie 
door een deskundige156 – niet bij de behandeling betrokken – psychiater en schriftelijke 
verslaglegging.157 Ten aanzien van alle vereisten dient de grootste zorgvuldigheid te worden 
betracht. Daarbij zal de arts ervoor waken dat anderen geen onnodig leed wordt 
toegebracht, hetgeen impliceert dat de arts ernaar streeft dat familie en/of naasten van de 
patiënt zijn geïnformeerd over de voorgenomen (hulp bij) zelfdoding. De commissie is 
verder van mening dat een geval van hulp bij zelfdoding in ieder geval gemeld dient te 
worden zoals in de meldingsprocedure is beschreven. 158 

DE ZAAK VAN DE ‘VASTHOUDENDE INSPECTEUR’ 

Een psychiater heeft op 17 juli 1984 een van zijn patiënten vergezeld naar diens huis, waar 
de patiënt zichzelf doodde met behulp van een daartoe door de psychiater verstrekte 
drank.159 Na de zelfdoding heeft de psychiater de politie, het Openbaar Ministerie, de 
geneeskundig inspecteur en de overige betrokkenen van de gang van zaken op de hoogte 
gesteld. 

 
Het Openbaar Ministerie zag na een onderzoek af van vervolging. De procureurs-generaal  
onderschreven het standpunt van de behandelend officier van justitie die de zaak wilde 

                                                      
155 De commissie meent dat schriftelijke verklaringen wel een rol kunnen spelen maar dat in het 
algemeen de besluitvorming en de hulpverlening omtrent een zelfdoding plaats moet vinden in de 
periode waarin de patiënt in staat is zijn wil te bepalen (KNMG-CAL 1993 (IV): 38).  
156 De commissie denkt dat het in het algemeen tot de verantwoordelijkheid van de geconsulteerde 
arts behoort om te bepalen of een contact met de patiënt nodig is (KNMG-CAL  1993 (IV): 36). 
157 Overigens is de commissie – vanuit een oogpunt van autonomie van de patiënt -  niet van mening 
dat de arts per definitie bij de zelfdoding aanwezig moet zijn (KNMG-CAL 1993 (IV): 40). 
158 KNMG-CAL 1993 (IV): 44-47. 
159 De patiënt is kwestie is bijna zestig jaar en is na zijn scheiding in 1975 in een depressieve toestand 
geraakt en opgenomen in een psychiatrische inrichting. Nadat zijn ex-vrouw in 1978 suïcide heeft 
gepleegd, doet ook hij een poging tot zelfdoding. De man krijgt van verschillende instellingen – zowel 
klinisch als poliklinisch – psychiatrische hulp en wordt in september 1983 opgenomen in het 
psychiatrisch ziekenhuis waar de betreffende psychiater werkt. Ook deze psychiater past een aantal 
verschillende handelingen toe, maar ook nu leiden ze niet tot het gewenste resultaat. Er volgen 
inbewaarstellingen vanwege suïcidepogingen en een mislukte behandeling in een andere inrichting. 
Uiteindelijk keert de patiënt terug naar de psychiater en verzoekt hem, net zoals hij eerder heeft 
gedaan, om hulp bij zelfdoding. Na overleg met andere artsen en met de familieleden waarmee de 
patiënt nog contact heeft, besluit de psychiater de gevraagde medewerking te verlenen. Daar zowel het 
bestuur van de instelling als het verplegend personeel bezwaar heeft tegen de zelfdoding in de 
inrichting, vergezelt de psychiater de man naar diens huis – daartoe wordt, zonder vermelding van de 
reden, opheffing van de machtiging gevraagd waarmee de man is opgenomen – waar de zelfdoding 
plaatsvindt.  
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seponeren.160 De regionaal inspecteur voor de geestelijke volksgezondheid was echter van 
mening dat de arts, door het dringende verzoek om hulp bij zelfdoding te honoreren, in 
medisch-ethische zin incorrect had gehandeld.161 De klacht werd afgewezen waarop de 
inspecteur vervolgens in hoger beroep ging.162  
 
De inspecteur had de volgende grieven tegen de genomen beslissing: het college van eerste 
aanleg heeft ten onrechte aangenomen dat er sprake was van een door de patiënt als 
ondraaglijk ervaren lijden; het college is er ten onrechte aan voorbijgegaan dat het ging om 
een chronisch depressieve patiënt bij wie het doodsverlangen rechtstreeks uit de depressie 
voortvloeit en bij wie de suïcidaliteit niet als zelfstandige wilsuiting kan en mag worden 
opgevat; verder is het college er ten onrechte van uitgegaan dat er geen verbetering in de 
toestand mogelijk was – hierbij wordt opgemerkt dat de patiënt niet in een terminale fase 
verkeerde, dat de prognose in de psychiatrie een hachelijke zaak is en dat de kans op 
verbetering nooit kan worden uitgesloten; ten slotte heeft het college onvoldoende 
ingeschat dat de verhouding tussen psychiater en patiënt onderhevig is aan dubbele 
bindingen, waarbij de vraag rijst of de patiënt wel zijn leven had beëindigd, wanneer de 
psychiater hem niet naar huis had vergezeld en hem daar het middel tot zelfdoding had 
overhandigd.163 
 
Het Centraal Medisch Tuchtcollege is evenals de inspecteur van mening dat het moeilijk is 
vast te stellen of een depressieve patiënt in vrijheid zijn wil kan bepalen. De vraag of het 
doodsverlangen en de daarmee samenhangende diepte van het lijden van deze patiënt 
voortkomt uit, samenhangt met, of deel uitmaakt van zijn depressie, is dan ook nauwelijks 
definitief te beantwoorden. Het Centraal Medisch Tuchtcollege noemt - met een verwijzing 
naar eventuele nieuwe behandelmethodes - het oordeel dat er geen verbetering kan 
optreden, hachelijk. Het college denkt dan ook dat met de grootste terughoudendheid dient 
te worden ingegaan op doodsverlangens zoals de onderhavige die mogelijk samenhangen 
met een ziekte.  
 
Het Centraal Medisch Tuchtcollege is van oordeel dat de psychiater in een aantal opzichten 
laakbaar heeft gehandeld. Het college acht het niet aanvaardbaar dat de rechterlijke 
machtiging die is aangevraagd vanwege dreigende suïcide, werd beëindigd zonder dat bij de 
aanvraag daartoe uitdrukkelijk werd vermeld dat wordt overwogen hulp bij zelfdoding te 
verlenen. Evenmin acht het Centraal Medisch Tuchtcollege het aanvaardbaar, dat de 
verpleging pas bij een zeer laat stadium werd betrokken bij de reeds langer bij de psychiater 
levende wens deze hulp bij zelfdoding op de afdeling te doen plaatsvinden. De verpleging, 
die dagelijks met de patiënt omging, achtte hulp bij zelfdoding, gelet op de eigen 
ervaringen, niet geïndiceerd en wenste daar niet bij te worden betrokken. Bovendien 
bestonden er bij de verpleging ethische bezwaren. Het Centraal Medisch Tuchtcollege acht 
het noodzakelijk, juist bij psychiatrische patiënten in verband met de interactie tussen 
psychiater en patiënt, dat tenminste een psychiater buiten de inrichting bij de 
besluitvorming wordt betrokken. Tevens dienen de geraadpleegde psychiaters schriftelijk 
                                                      
160 Enthoven 1988: 241. 
161 De zaak dient in september 1987 en de uitspraak volgt op 23 december 1987. De uitspraak is niet 
gepubliceerd (Schudel e.a. 1993: 746). 
162 De psychiater heeft een beroep gedaan op de toepasselijkheid van artikel 6 van EVRM (redelijke 
termijn). Het Centraal Medisch Tuchtcollege is met het college van eerste aanleg van oordeel dat de 
inspecteur de klacht  binnen een redelijke termijn heeft ingediend. Daarbij heeft het Centraal Medisch 
Tuchtcollege  in ogenschouw genomen dat eerst de uitslag van het strafrechtelijke vooronderzoek is 
afgewacht. Voorts is van belang dat er bij een principiële zaak als deze aanleiding is om ampel overleg 
te plegen binnen de hoofdinspectie alvorens tot een conclusie te komen. 
163 Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1990: 394. 
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hun mening te geven en niet - zoals in het onderhavige geval - mondeling. Anders dan het 
college van eerste aanleg is het Centraal Medisch Tuchtcollege van oordeel dat uit hetgeen 
hiervoor is overwogen, in onderling verband gezien, voortvloeit dat de psychiater geen 
medewerking had mogen verlenen aan de zelfdoding.164 

 
Het Centraal Medisch Tuchtcollege is van oordeel - mede gezien de wijze waarop de 
psychiater zich over deze hulp bij zelfdoding heeft geïnformeerd bij een aantal psychiaters 
en de wijze waarop hij openheid heeft betracht naar de familie en alle betrokkenen - dat in 
dit geval niet zodanig in strijd met artikel 1 van de Medische Tuchtwet is gehandeld dat een 
maatregel passend is. Wel acht het Centraal Medisch Tuchtcollege publicatie van het 
oordeel gewenst.165  

 

Naar aanleiding van deze uitspraak stelt de Geneeskundige Inspectie voor de Geestelijke 
Volksgezondheid zich op het standpunt dat hulp bij zelfdoding bij psychiatrische patiënten in 
alle gevallen ongewenst is. De slotalinea van het inspectiestandpunt, gepubliceerd in GIGV-
Informatie van september 1990 luidt:  
 

Het is de Inspectie bekend dat sommige beroepsoefenaren van mening zijn dat 
bij een zorgvuldig gevolgde procedure hulp bij zelfdoding soms toelaatbaar 
is…[gerefereerd wordt onder andere aan het protocol inzake euthanasie zoals 
dat door de KNMG en ‘Het Beterschap’ in 1987 is opgesteld, HW]. Hulp bij 
zelfdoding is evenwel niet vergelijkbaar met euthanasie, omdat er in principe 
geen sprake is van terminaal lijden. Overigens: bij een patiënt lijdende aan een 
psychische stoornis zullen, zelfs bij eventuele toepassing van het protocol, de 
hierin genoemde eisen inzake vrijwilligheid, weloverwogen verzoek, duurzaam 
verlangen naar de dood en onaanvaardaar lijden, zodanig in twijfel getrokken 
moeten worden, dat een verzoek om hulp bij zelfdoding altijd negatief moet 
worden beantwoord door de behandelend arts166 

 
Bij het introduceren van de meldingsprocedure in het kader van het nationale onderzoek, 
herhaalt de inspectie dit standpunt. Zij gaat er dan opnieuw vanuit dat de in de rechtspraak 
ontwikkelde zorgvuldigheidscriteria uitsluitend betrekking hebben op patiënten met een 
primair somatisch lijden.167 
 
Het Tweede-Kamerlid Kohnstamm (D66) vraagt aan de minister of de mededeling van het 
Staatstoezicht niet discriminatoir is ten opzichte van die psychiatrische patiënten die in staat 
zijn weloverwogen en vrijwillig een verzoek om euthanasie te doen. En of de minister van 
mening is, dat psychiatrische patiënten als zodanig kunnen worden uitgesloten van een 
verzoek om het toepassen van euthanasie dan wel het verlenen van hulp bij zelfdoding. 

                                                      
164 Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1990: 395-396. 
165 Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1990: 394-397. Kastelein meent – in haar noot bij het arrest - 
dat aan de uitspraak te zien is dat het college  geworsteld heeft met het bepalen van een oordeel. 
Gezien de vele vraagtekens die overblijven en de ambivalentie die in de uitspraak doorklinkt - de 
psychiater had in de gegeven omstandigheden geen medewerking mogen verlenen, maar er wordt ook 
geen maatregel opgelegd - is het resultaat voor patiënten, beroepsbeoefenaren noch juristen erg 
bevredigend. De noodzaak van regelgeving wordt hiermee wederom bevestigd (Tijdschrift voor 
Gezondheidsrecht 1990: 39). Schudel c.s. komen tot de conclusie dat het Centraal Medisch Tuchtcollege 
een onduidelijk oordeel heeft geveld op grond van een ontoereikende motivering. Zij menen dat de 
zaak niet heeft bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van een medisch-ethische standaard op dit 
“belangrijke, gevoelige én controversiële terrein” (Schudel e.a. 1993: 748). 
166 GIGV-Informatie september 1990. 
167 Geneeskundige Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid 1993: 6.  
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Verder vraagt hij of de minister vindt dat het aan de behandelend arts is te beoordelen of 
aan een daartoe strekkende verzoek van een psychiatrisch patiënt kan worden voldaan. De 
minister wijst in zijn antwoord op de opvatting van het Centraal Medisch Tuchtcollege dat 
het moeilijk is vast te stellen of de wil van een psychiatrisch patiënt niet sterk beïnvloed 
wordt door zijn ziekte en meent dus dat uiterste zorgvuldigheid vereist is. Het kabinet acht 
de uitspraak van een rechter hieromtrent wenselijk, aldus de minister.168  
 
De opvatting van de inspectie wordt fel bestreden. De gezondheidsjurist Legemaate noemt 
het in strijd met de rechtsgelijkheid om een bepaalde groep patiënten categorisch uit te 
sluiten van de vrijheid om hulp bij zelfdoding te verzoeken. Hij wijst het gesuggereerde 
scherpe onderscheid tussen lichamelijke en geestelijke factoren van de hand.169 Anderen 
betwisten de terminale fase als vereiste bij toelaatbare euthanasie.170  
 
Twee jaar later –het vierde CAL-rapport is dan inmiddels verschenen - komt de GIGV terug 
op haar standpunt. Zij meent dan dat het zich laat aanzien dat in zeer uitzonderlijke 
situaties een arts zich in geval van hulp bij zelfdoding bij een psychiatrisch patiënt met 
succes zal kunnen rechtvaardigen.171 

PSYCHIATER EN HUISARTS EN DE DEPRESSIEVE PATIËNTE 

In oktober 1985 heeft een psychiater een recept uitgeschreven waarmee een patiënte 
middelen in handen heeft gekregen met behulp waarvan zij zich het leven benomen 
heeft.172 Tegen deze arts en de eveneens bij de zelfdoding betrokken huisarts, is vervolging 
ingesteld. De artsen  hebben hiertegen bezwaar aangetekend. Zij gingen ervan uit dat zij 
niet vervolgd zouden worden omdat zij zich gehouden hadden aan de zorgvuldigheids-
eisen.173  
 
De rechtbank Rotterdam verklaart het bezwaarschrift in 1989 ongegrond. De artsen gaan in 
beroep. Het Gerechtshof ’s-Gravenhage verwerpt in mei 1990 op zijn beurt de verweren en 
de artsen gaan tegen dit oordeel in cassatie bij de Hoge Raad. 

 

                                                      
168 Handelingen Tweede Kamer 1991-1992, Aanhangsel, nr. 477. 
169 Legemaate 1993. 
170 Spreeuwenberg stelt dat de terminale fase noch door de KNMG noch door justitie als vereiste 
wordt gezien. Hij meent dat het verregaande standpunt van de hoofdinspecteurs zijn medische 
juridische basis mist (Spreeuwenberg 1991 Geen euthanasie bij psychiatrie). 
171 GIGV 1993: 25. 
172 De vrouw in kwestie lijdt al jaren aan depressies die, naarmate de jaren verstrijken, ernstiger 
vormen aannemen. Als gevolg van die depressies raakt zij, mede door veelvuldig gebruik van alcohol en 
medicijnen, in een volledig isolement, zelfs binnen haar gezin. Zij probeert vele malen een einde aan 
haar leven te maken. Deze pogingen nemen vanaf 1983 soms gruwelijke vormen aan. De opnames en 
behandelingen, die in de loop der jaren plaatsgevonden hebben, hebben geen duurzaam effect en 
mevrouw wijst verdere behandeling af. Op 1 oktober 1985 hebben de artsen een gesprek met de vrouw 
en haar echtgenoot over haar wens om dood te gaan. Zij blijft bij haar wens en er wordt afgesproken 
dat de psychiater een recept zal uitschrijven. Zij bespreken verder met de vrouw hoe zij de tabletten in 
moet nemen en dat zij een niet-reanimeerverklaring moet opstellen. De afspraak is dat zij deze 
verklaring zal afgeven bij de huisarts, die haar vervolgens het recept zal overhandigen. Aldus geschiedt 
en op 4 oktober 1985 wordt de vrouw dood aangetroffen (Nederlandse Jurisprudentie 1992, nr. 664: 
2773-2774). Op 7 oktober wordt sectie op haar verricht en daaruit wordt duidelijk dat het intreden van 
de dood verklaard kan worden uit vergiftiging met het slaapmiddel Union-Nox, het door de vrouw bij de 
apotheek opgehaalde middel (Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1993: 243-244). 
173 Behalve de schending van het vertrouwensbeginsel wordt ook gesteld dat de redelijke termijn 
waarop een vervolging begonnen wordt, overschreden is. 
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Op 28 mei 1991 ziet de Hoge Raad geen grond om het oordeel van het hof dat er 
onvoldoende grondslag was voor een gerechtvaardigd vertrouwen dat de arts niet zou 
worden vervolgd te vernietigen. De Hoge Raad stelt verder dat het oordeel van het hof, dat 
bij de beoordeling van het bezwaarschrift niet aannemelijk is geworden dat op het moment 
van de hulp bij zelfdoding iedere kans op genezing of verbetering van de patiënt uitgesloten 
moet worden geacht, niet onbegrijpelijk is. Dit oordeel kan, omdat het feitelijk van aard is, 
in cassatie niet op zijn juistheid worden getoetst. Het middel is vruchteloos voorgesteld.174 

 
De artsen moeten zich dus voor de rechter verantwoorden en in 1992 staan zij terecht in 
Rotterdam.175 De rechtbank acht bewezen dat de artsen hulp hebben verleend bij een 
geslaagde zelfmoord. De artsen doen een beroep op noodtoestand. De conclusie van de 
rechtbank is dat vaststaat dat de patiënte “vrijwillig, weloverwogen, dus ook kalm, helder en 
met goed inzicht en begrip voor haar eigen situatie, en daarnaast ook duurzaam te kennen 
heeft gegeven dat zij niet langer wenste te leven”. De vraag is of aan deze wilsuiting van 
haar, een psychiatrisch patiënte, de waarde en het gewicht mag worden toegekend welke 
de arts en de huisarts daaraan hebben toegekend. De rechtbank is van oordeel dat de aard 
van de ziekte van de vrouw - er was niet sprake van een psychische ziekte in engere zin - 
en de toestand waarin zij zich in september/oktober 1985 bevond, voor de arts en de 
huisarts geen reden behoefde te vormen te twijfelen aan haar wilsbekwaamheid, en af te 
zien van de door haar gevraagde stervenshulp. Voor dat oordeel vindt de rechtbank steun in 
de verklaringen van de geraadpleegde deskundigen.176 
 
In verband met de gevolgde procedure rijst de vraag of de artsen voorafgaand aan of na 
het besluit haar zelfdodingmiddelen ter hand te stellen, niet nog aan een aantal vereisten 
hadden moeten voldoen. De eerste vraag is of ze niet meer en intensiever overleg hadden 
moeten plegen met (andere) familieleden van de patiënte. De tweede vraag is of zij niet 
ervoor hadden moeten zorgen dat de patiënte de middelen innam in de aanwezigheid van 
een of beide van hen. Wat betreft het laatste zijn de deskundigen van mening dat de vraag 
naar de wenselijkheid van de aanwezigheid van artsen niet in algemene termen te 
beantwoorden valt omdat dit een persoonlijke, individuele zaak is. Zij denken dat een arts 
alleen dan bij de zelfdoding aanwezig dient te zijn als de patiënt daarom vraagt. De officier 

                                                      
174 Nederlandse Jurisprudentie 1991, nr. 789: 3462. De annotator ’t Hart merkt op dat het 
onvermogen van de politiek een enorme onzekerheid veroorzaakt voor de direct betrokkenen – 
patiënten, hun familieleden en artsen. Het is jammer, zo meent ’t Hart, dat bij een marginale toetsing, 
passend bij een bezwaarschriftenprocedure, belangrijke kwesties niet ten principale worden beslist. De 
vraag of geestesziekten een van de lichamelijk ziekten te scheiden categorie vormen is van groot 
belang, nu euthanasie ook toelaatbaar wordt geacht buiten de terminale fase. ’t Hart meent dat waar er 
niet uitdrukkelijk onderscheid wordt gemaakt tussen geesteszieken en lichamelijk zieken, de 
uitgangspunten met betrekking tot euthanasie en hulp bij zelfdoding in gevallen van ondraaglijk lijden 
geacht moeten worden op alle ziekten te slaan. Of er vervolgens in het concrete geval sprake is van 
een op vrije wil berustende en weloverwogen verzoek, vergt een zeer moeilijke en verantwoordelijke 
beoordeling van feitelijke aard die van geval tot geval bekeken moet worden, aldus ’t Hart (Nederlandse 
Jurisprudentie 1991, nr. 789: 3462-3465). 
175 Opnieuw wordt geprobeerd om het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk te verklaren wegens 
verstrijken van een te lange termijn. Dit wordt afgewezen alhoewel de rechtbank erkent dat 6 jaar en 8 
maanden moeten leven onder dreiging van strafvervolging in een zaak die onmiddellijk verband houdt 
met iemands beroepsuitoefening erg lang is. 
176 Nederlandse Jurisprudentie 1992, nr. 664: 2773-2774. De deskundigen zijn W.J. Schudel, B.S. 
Polak, H.M. Kuitert. Hun verklaringen ondersteunen elkaar in vele opzichten en spreken elkaar in geen 
onderdeel wezenlijk tegen. Zij zijn ervan overtuigd dat de vrouw subjectief ondraaglijk leed en dat haar 
situatie uitzichtloos leek. De geraadpleegde deskundigen zijn van oordeel dat de artsen door aan de 
vrouw de door haar gevraagde stervenshulp te verlenen, als verantwoordelijk artsen hebben 
gehandeld. 
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van justitie heeft bij de zitting gezegd dat ook van de kant van de inspecteur van de 
volksgezondheid geen overwegende bezwaren bestaan tegen de handelwijze van de artsen 
in dit opzicht. Wat betreft het overleg met de familie is de rechtbank niet van mening, 
alhoewel ze zich kan voorstellen dat nader overleg met name met de kinderen van de vrouw 
op zijn plaats had kunnen zijn, dat een eventueel tekortschieten van de artsen op dit punt 
reeds op zichzelf een beroep op noodtoestand in de weg zou moeten staan. 
 
Het Openbaar Ministerie had niet alleen vervolgd omdat het hier ging om een vrouw met 
een psychiatrisch verleden maar ook omdat het twijfels had omtrent de toegepaste 
consultatie. De rechtbank is van oordeel dat consultatie van een onafhankelijke, niet in een 
behandelrelatie tot de patiënt staande, derde arts/deskundige, om meerdere redenen in 
beginsel wenselijk is en in het algemeen noodzakelijk zal zijn in zaken zoals deze. 
Desalniettemin hoeft dit verzuim in dit bijzondere geval niet in de weg van honorering van 
een beroep op de noodtoestand te staan.177 De rechtbank ontslaat de artsen van rechts-
vervolging.178 
 
Ook het Gerechtshof ’s-Gravenhage ontslaat – het is inmiddels mei 1993 - de artsen van 
rechtsvervolging.179 Ten aanzien van het beroep op noodtoestand overweegt het hof: 
 

Van psychiatrische patiënten kan in zijn algemeenheid niet worden gezegd dat zij 
niet in staat zijn hun wil te vormen en te uiten. Dit geldt ook voor een verzoek 
om hulp bij zelfdoding. Bij de beoordeling van een dergelijk verzoek door de arts 
tot wie het verzoek is gericht, is echter grote behoedzaamheid en 
terughoudendheid geboden. Die beoordeling dient – wil hij op het verzoek 
kunnen ingaan – te leiden tot de overtuiging  dat het verzoek door de patiënt 
duurzaam van aard is en vrijwillig met goed inzicht in eigen situatie en 
mogelijkheden is gedaan. Zodanige overtuiging zal – gelet op de in veel gevallen 
bestaande beperkingen in de wilsvorming bij de psychiatrische patiënt – niet licht 
kunnen ontstaan.180 

 
Ten aanzien van de consultatie meent het hof dat heden ten dage inderdaad het oordeel 
‘onzorgvuldig’ zal vallen als niet een andere – niet bij de behandeling betrokken - psychiater 

                                                      
177 Gedurende de behandeling van de patiënte zijn meerdere behandelaars bij haar betrokken 
geweest en er zijn geen verschillen van mening met betrekking tot de behandeling geconstateerd. De 
twee betrokken artsen hebben langdurig contact met de patiënte gehad en elkaar meerdere malen 
geconsulteerd. De predikant die bij de situatie betrokken was, heeft hun oordeel ondersteund. Het 
oordeel van de artsen met betrekking  tot diagnose en prognose wordt – zij het achteraf – onder-
schreven door de deskundigen. En achteraf kan worden vastgesteld dat zich ten aanzien van de 
patiënte een situatie voordeed die de hulp rechtvaardigde (Nederlandse Jurisprudentie 1992, nr. 664: 
2275). 
178 Nederlandse Jurisprudentie 1992, nr. 664: 2775.  Het oordeel is conform de eis van de officier van 
justitie. Desalniettemin gaat het Openbaar Ministerie in hoger beroep. De reden is het veronderstelde 
tekortschieten van de consultatie (Chabot 1993: 723). 
179 De raadsman voert aan dat het Openbaar Ministerie met het hoger beroep handelt in strijd met de 
beginselen van behoorlijke procesorde. Hij wijst zowel op het requisitoir als op het feit dat de 
Geneeskundige Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid inmiddels teruggekomen is op haar 
standpunt dat hulp bij zelfdoding bij psychiatrische patiënten uitgesloten is omdat zij niet in een 
terminale fase verkeren én omdat het twijfelachtig is of zij wel een vrijwillig weloverwogen verzoek 
kunnen doen. De procureur-generaal deelt mee dat hij indertijd de officier van justitie verzocht had 
anders te handelen dan deze deed en wijst op het grote belang dat het Openbaar Ministerie hecht aan 
een rechterlijk antwoord op de in deze (proef)procedure aangesneden algemeen problematiek 
(Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1993: 361). 
180 Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1993: 366. 
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wordt geraadpleegd. De redelijkheid gebiedt echter de vraag naar de zorgvuldigheid van de 
besluitvorming in deze casus te beoordelen aan de hand van de in 1985 heersende normen 
en opvattingen. Ook toen had een dergelijk consult voor de hand gelegen maar het hof 
meent dat – voorzover achteraf controleerbaar – aangenomen moet worden dat er destijds 
geen redenen aanwezig waren om een derde te consulteren.181   

DE ZAAK VAN DE ANOREXIA-PATIËNTE 

Eind oktober 1990 maakt een 25-jarige anorexia-patiënte een eind aan haar leven met 
behulp van middelen die zij daartoe gekregen heeft van haar kinderarts. Tegen de arts 
wordt rechtsvervolging ingesteld waartegen hij bezwaar aantekent. De arts meent dat de 
officier van justitie niet ontvankelijk dient te worden verklaard in zijn strafvervolging, omdat 
hij handelt in strijd met door hem opgewekt vertrouwen.182 Voorts heeft de raadsman 
aangevoerd dat de officier van justitie zijn vervolgingsbeleid gebruikt voor een ander doel 
dan waarvoor dit is gegeven. Hij denkt dat niet zozeer het handelen van deze arts ter 
discussie staat maar dat het gaat om het krijgen van jurisprudentie. Inhoudelijk heeft de 
raadsman aangevoerd dat de arts niet strafbaar is omdat hij gehandeld heeft in een 
noodtoestand.  
 
De advocaat heeft al in de bezwaarprocedure verzocht of een aantal deskundigen183 

geraadpleegd mochten worden. Deze deskundigen geven als hun mening dat het lijden 
duurzaam en uitzichtloos was en dat de patiënte binnen korte tijd suïcide zou hebben 
gepleegd dan wel voor die tijd de hongerdood zou zijn gestorven. Ook de vraag naar de 
serieusheid van de wens tot sterven is door hen positief beantwoord.184 Zij zijn ervan 
overtuigd dat er geen alternatieve behandelmogelijkheid was en dat de arts de voor hulp bij 
zelfdoding geldende procedureregels heeft gevolgd.  
 
De rechtbank leidt uit de feiten af dat de arts in een noodtoestand heeft gehandeld. Dat een 
later oordelende rechter tot veroordeling zal komen, acht de rechtbank hoogst 
onwaarschijnlijk. Het bezwaarschrift wordt gegrond verklaard en de arts wordt ten aanzien 
van het gehele telastelegging buiten vervolging gesteld.185 

                                                      
181 Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1993: 367. Vanwege een vormfout (termijnoverschrijding) wordt 
de zaak niet door de Hoge Raad behandeld. 
182 De advocaat brengt naar voren dat de arts gehandeld heeft conform de richtlijnen ten aanzien van 
euthanasie van het ziekenhuis waarin hij werkt. Deze richtlijnen zijn opgesteld met medewerking van 
een hoofdofficier van justitie. Verder stelt hij dat ook op landelijk niveau uitspraken zijn gedaan, waaruit 
de arts het gerechtvaardigde vertrouwen kon afleiden dat hij – mits gehandeld met inachtneming van 
de geldende richtlijnen – strafrechtelijk niet vervolgd zou worden. 
183 Van der Meer (internist), Kuitert (ethicus), Van Agteren (deskundige op het gebied van anorexia 
nervosa). 
184 Ondersteuning van dit standpunt is te vinden in de op videoband opgenomen verklaring van de 
vrouw in kwestie waarin zij haar stervenswens en de redenen daartoe naar voren brengt. Deze zeer 
indringende opname is te zien in  een televisiedocumentaire van J. Zaritsky uit 1993: ‘An appointment 
with death’ (WGBH, Boston).   
185 Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1992: 166. Ook de officier is van mening dat er geen sprake is 
van strafbaar handelen. Hij meent dat alhoewel er sprake is van een zeer bijzonder geval, aan de 
formele en inhoudelijke voorwaarden die in de jurisprudentie zijn geformuleerd – en dus aan de eisen 
te stellen aan het beroep op noodtoestand - voldaan is. Hij concludeert dan ook tot buitenvervolging-
stelling van  de arts (Tijdschrift voor Gezondheidsrecht  1992: 165). 
In  Medisch Contact wordt de vraag geopperd of de officier van justitie van hogerhand opdracht heeft 
gekregen om de vervolging door te zetten. De reden daarvoor zou zijn een rechterlijk oordeel te krijgen 
over het grensverleggend handelen van de arts (Spreeuwenberg en Kastelein 1992: 541). Uit vragen in 
de Tweede Kamer blijkt dat de minister van Justitie inderdaad strafvervolging heeft laten instellen om 
een duidelijk uitspraak van de rechter te verkrijgen. Een belangrijke overweging daarbij was dat de 
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DE ZAAK CHABOT 

Waar de zaak van de ‘vasthoudende inspecteur’ de discussie over hulp bij zelfdoding bij 
psychiatrische patiënten binnen de beroepsgroep op gang bracht, bracht de zaak Chabot 
deze kwestie in en buiten Nederland binnen het publieke domein. 
 
Op 28 september 1991 helpt de psychiater Chabot een 50-jarige vrouw een einde te maken 
aan haar leven. De vrouw heeft in een korte tijd een aantal zeer traumatische ervaringen 
gehad. Haar oudste zoon pleegde, voor haar zeer onverwacht, zelfmoord en haar al langer 
bestaande huwelijksproblemen verergerden. Bij de vrouw manifesteerde zich daarop een 
doodswens. Sindsdien was de zorg voor de jongste zoon de enige reden voor haar om te 
blijven leven. Als die zoon een ongeluk met zijn bromfiets krijgt, blijkt dat hij kanker heeft. 
Daaraan overlijdt hij een paar maanden later. Diezelfde avond doet de vrouw een poging 
haar leven te beëindigen. Haar bedoeling is samen met haar zoon te worden begraven. De 
zelfdoding mislukt echter.  
 
Na elders  tevergeefs hulp gezocht te hebben, komt zij via de NVVE in contact met Chabot. 
Chabot besluit na een reeks gesprekken met de vrouw aan haar wens tegemoet te 
komen.186 Op de genoemde dag reist Chabot samen met een bevriende huisarts uit Den 
Haag – die hij als getuige erbij wil hebben - naar de woning van de vrouw waar ook een 
vriendin van haar aanwezig is. In de aanwezigheid van deze personen wordt de vrouw 
gevraagd of ze terug wil komen op haar wens, waarop zij te kennen geeft door te willen 
gaan. Zij neemt de dodelijke middelen in en overlijdt een half uur later. Chabot meldt de 
door hem gegeven hulp bij de gemeentelijk lijkschouwer. 
 
In april 1993 staat Chabot – die door Sutorius vertegenwoordigd wordt -  terecht in Assen. 
Hij doet een beroep op noodtoestand. De rechtbank passeert de vraag of de vrouw in 
kwestie ziek was in psychiatrische zin. Chabot meent overigens dat zij dat niet was. In de 
optiek van de rechtbank gaat het erover of het lijden van de vrouw ondraaglijk en 
uitzichtloos was en of haar verzoek om hulp in vrijheid en weloverwogen is gedaan. De 
rechtbank komt tot de conclusie dat dat inderdaad het geval was. Door haar stellige 
weigering welke therapie dan ook te aanvaarden was herstel of verzachting van het lijden 
niet mogelijk.187 Voorts moet ernstig gevreesd worden, dat zij, als Chabot haar niet 

                                                                                                                                       
patiënt niet in de terminale fase verkeerde en dat het ging om een lijden met een psychische 
oorsprong. De wenselijkheid om een uitspraak van de rechter te krijgen over een dergelijke zaak is er 
nog steeds, zo meent de minister. Hij deelt echter mee dat er niet in hoger beroep wordt gegaan 
(Handelingen Tweede Kamer 1991-1992, Bijlagen, 20 383, nr. 16: 21). 
186 Chabot heeft zijn bevindingen uitvoerig gedocumenteerd. Hij stelt dat de vrouw naar zijn 
overtuiging een van de (feilbare) gruwelijke zelfdodingswegen zal kiezen en dat op zeer korte termijn. 
Hij raadpleegt in totaal zeven consulenten, met name omtrent de vraag of hij diagnostisch dan wel 
therapeutisch iets over het hoofd ziet. De geraadpleegde consulenten zijn, met uitzondering van Van 
Tol en Schudel, van mening dat het lijden van de vrouw uitzichtloos is. De consulenten Van Dantzig, 
Mittendorf, Kuitert, Van Ree en Schudel steunen de genoemde conclusie van Chabot in die zin, dat zij 
van mening zijn, dat in geval Chabot zijn hulp geweigerd zou hebben een gewelddadige (poging tot) 
zelfdoding van de vrouw aannemelijk zou zijn geweest (Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1993: 291). 
Ook voor het grote publiek heeft Chabot de casus en zijn handelen uitgebreid beschreven (Chabot 
1993).  
187 De rechtbank voegt daaraan toe - met verwijzing naar verklaringen van deskundigen - dat ook in 
geval mevrouw wel enige therapie had willen volgen, het maar de vraag is of dat een alternatief 
vormde. Er zou een lange periode mee gemoeid zijn, terwijl herstel uiterst onwaarschijnlijk was. 
Bovendien zou de mate waarin het lijden verzacht zou worden, indien een dergelijk resultaat al bereikt 
zou worden, zeer gering zijn. 
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geholpen had, opnieuw zou trachten zich van het leven te beroven, en wel op een 
gruwelijke wijze.  
 
De eis van de officier dat hulp bij zelfdoding alleen aanvaard kan worden als onomstotelijk 
vaststaat dat de dood op afzienbare termijn zal intreden, is volgens de rechtbank niet juist. 
Volstrekte zekerheid is ook bij somatisch lijden op dit punt niet (altijd) te geven en kan dus 
in redelijkheid niet gevergd worden. 
 
De rechtbank wijst er ook nog op dat duidelijk is geworden dat Chabot de vrouw alle 
mogelijke therapieën heeft aangeboden en dat in geen enkel opzicht aannemelijk is 
geworden dat zij de situatie waarin zij verkeerde of de strekking van haar verzoek niet kon 
overzien of begrijpen. Noch Chabot, noch een van de geraadpleegde deskundigen geeft als  
mening, dat haar keuze niet (geheel) serieus genomen diende te worden, omdat deze 
(mede) een resultaat zou zijn van een geestelijke ziekte. De conclusie moet zijn dat 
“vaststaat dat B. duurzaam, vrijwillig en weloverwogen met een goed inzicht in haar 
situatie, waaronder de haar aangeboden mogelijkheden tot behandeling, te kennen heeft 
gegeven te willen sterven.”188 
 
Van de zijde van de officier van justitie is nog gesteld, dat het juister ware geweest indien 
de vrouw niet alleen door Chabot maar ook door een andere deskundige zou zijn 
onderzocht. De officier weet zich daarin gesteund door de getuige-deskundige Van Tol. De 
rechtbank neemt dit standpunt echter niet over. De rechtbank is van mening dat van geval 
tot geval beoordeeld zal moeten worden of een ‘second opinion’ nodig is. In het 
onderhavige geval zijn in totaal zeven consulenten geraadpleegd. Zij zijn allen zeer 
deskundig op hun vakgebied en zij zijn unaniem van oordeel dat Chabot uiterst zorgvuldig 
en deskundig te werk is gegaan. Onder deze omstandigheden staat het feit dat geen andere 
deskundige de vrouw heeft onderzocht, een beroep op noodtoestand niet in de weg, 
oordeelt de rechtbank.189 De rechtbank kent aan Chabot het beroep op overmacht in de zin 
van noodtoestand toe en ontslaat hem van rechtsvervolging.190 Het Openbaar Ministerie 
gaat tegen dit vonnis in beroep. 
 
Voor het Gerechtshof Leeuwarden doet Chabot in september 1993 opnieuw een beroep op 
noodtoestand. Het hof stelt vast dat bij mevrouw sprake was van psychische traumata die in 
beginsel voor psychiatrische dan wel psychologische behandeling in aanmerking komen. Op 
grond daarvan was Chabot gelegitimeerd om met mevrouw een arts-patiëntrelatie aan te 
gaan, ook al betekende dit, dat hij zich blootstelde aan de kans dat hij het door hem 
aangegeven conflict over zich afriep. Uit de verklaringen van de deskundigen blijkt dat geen 
van hen hulp bij zelfdoding van een persoon wiens lijden niet een somatische oorzaak heeft 
en die niet in de terminale fase verkeert, bij voorbaat uitsluit. Daarom kan volgens het hof 
de aandacht gericht worden op de vraag of Chabot zich gehouden heeft aan de 
zorgvuldigheidseisen. De vraag is dan of de patiënt vrijwillig en weloverwogen blijk heeft 
gegeven van een duurzaam verlangen naar de dood en of de arts erkend heeft dat de 
patiënt ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. Chabot heeft beide vragen met “ja” beantwoord. De 
deskundigen bevestigen dat mevrouw ernstig leed, een hardnekkige doodswens had en dat 
                                                      
188 Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1993: 292. 
189 Verder is opgemerkt dat de periode waarin Chabot contacten had met de vrouw betrekkelijk kort is 
geweest. Van Tol verbindt aan het tijdsbestek de overweging dat het wenselijker ware geweest, dat de 
gesprekken meer gespreid zouden zijn geweest. Gelet echter op het feit, dat in de vier weken, waarin 
de gesprekken hebben plaatsgevonden er een zeer intensief contact was tussen de vrouw en de 
zorgvuldigheid van Chabots onderzoek acht de rechtbank de lengte van het tijdsbestek waarin een en 
ander plaatsvond niet van overwegende betekenis. 
190   Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1993: 293. 
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er geen concreet behandelingsperspectief was.191 Het hof acht het aannemelijk dat Chabot 
wanneer er een behandeling mogelijk was geweest met een reële kans op resultaat binnen 
een afzienbare termijn, druk op mevrouw was blijven uitoefenen om zo’n behandeling te 
ondergaan en in geval zij dat zou weigeren, niet zou zijn overgegaan tot de hem gevraagde 
hulp. 
 
In beroep speelt ook de vraag ten aanzien van de consultatie. De procureur-generaal 
verbindt aan het ontbreken van hetgeen hij een ‘contra-expertise’ noemt, de conclusie dat 
er sprake is van een “wankele basis”, omdat het oordeel waarop de beslissing is gestoeld 
eenzijdig en oncontroleerbaar is. Het hof meent dat er niet gesproken kan worden van een 
“wankele basis”. Er zijn immers gegevens beschikbaar van mevrouws huisarts, de psychiater 
waarbij ze eerder onder behandeling is geweest en het verslag van Chabot. De presentatie 
van de casus door Chabot is voor de consulenten - met name voor diegenen die het 
verlenen van de gevraagde hulp bij zelfdoding niet afwezen - kennelijk voldoende geweest 
om zelf zonder mevrouw te hebben gezien, in stellige bewoordingen te oordelen, terwijl 
geen der deskundigen, achteraf beschouwd, van oordeel is dat Chabot tekortgeschoten is in 
de betrachte zorgvuldigheid.  
 
Wat betreft de noodzaak van een tweede arts die de patiënt persoonlijk onderzoekt, 
overweegt het hof dat noch Schudel, noch Van Tol192 aan de door hen uitgesproken 
wenselijkheid van een persoonlijk onderzoek door de consulent de conclusie verbindt, dat 
de beslissing van Chabot is beïnvloed door ethisch onzuivere motieven. Evenmin heeft een 
van de andere geraadpleegde deskundigen enige aanwijzing gevonden, dat het ontbreken 
van een consultatie waarbij de consulent de patiënt gezien heeft, afbreuk heeft gedaan aan 
de zorgvuldigheid van de beslissing. Het hof is dan ook van oordeel dat in dit geval het 
achterwege blijven van een tweede psychiatrisch onderzoek een beroep op noodtoestand 
niet in de weg staat. Het hof kent het beroep op noodtoestand toe en ontslaat Chabot van 
rechtsvervolging.193  
 
Het Openbaar Ministerie gaat tegen het vonnis in cassatie bij de Hoge Raad. In het eerste 
middel vecht de procureur-generaal het oordeel van het hof op twee te onderscheiden, 
maar nauw samenhangende gronden aan. Allereerst stelt hij dat er naar geldend recht geen 
sprake kan zijn geweest van noodtoestand, aangezien de patiënte niet in een terminale fase 
verkeerde. In de tweede plaats betoogt hij dat in de medische wereld op het punt van de 
hulp bij zelfdoding van een patiënt met een psychische problematiek geen communis opinio 
bestaat. Dus, zo meent de procureur-generaal, kan niet gezegd worden dat Chabot – in 
termen van de eerdere arresten - heeft gehandeld naar “wetenschappelijk verantwoord 

                                                      
191 De deskundige Schudel heeft desgevraagd aangegeven dat  er sprake was van een “althans 
theoretisch, behandelbare aandoening”. In zijn visie kan van uitzichtloosheid pas gesproken worden, 
wanneer het psychiatrisch ziektebeeld naar actueel medisch inzicht adequaat doch tevergeefs is 
behandeld. In het concrete geval zou naar Schudels mening een eventuele behandeling waarschijnlijk 
van lange duur zijn geweest, terwijl de kans dat herstel, dan wel een aanmerkelijke verbetering van 
haar psychische conditie zou zijn opgetreden, bescheiden moet worden geacht. De meeste andere 
deskundigen achten een theoretisch behandelingsperspectief niet van belang aangezien een 
psychotherapeutische behandeling slechts op vrijwillige basis met inzet van de hulpvrager mogelijk is of 
in de vorm van dwangbehandeling, waarvoor in casu geen rechtsgrond aanwezig was. Geen van de 
deskundigen heeft in deze zaak een concreet behandelingsperspectief aanwezig geacht. 
192 De twee deskundigen die het meest neigen naar de opvatting dat deze vorm van consultatie een 
noodzakelijk vereiste is. Overigens is via deze twee personen bij uitstek kennis van de ontwikkelingen 
binnen de beroepsgroep in huis gehaald: beiden zijn  lid van de CAL.   
193 Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1993, nr. 62: 500-506. 
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medisch inzicht en naar geldende normen van medische ethiek”. 194 Het hof had er niet aan 
mogen voorbijgaan dat de jurisprudentie van de Hoge Raad betrekking heeft op patiënten 
wier lijden in overwegende mate voortvloeide uit een somatische aandoening.  
 
In het tweede middel stelt de procureur-generaal dat het hof het recht heeft geschonden 
door te oordelen dat het verzoek tot hulp bij zelfdoding weloverwogen en vrijwillig tot stand 
is gekomen terwijl bij de hulpvraagster sprake was van een stoornis, bestaande uit een 
depressie in engere zin. De vrijwilligheid van een verzoek van een psychiatrische patiënt 
blijft te allen tijde aan twijfel onderhevig, zo motiveert de procureur-generaal dit middel.195  
 
In het derde middel brengt de procureur-generaal in dat een tweede psychiater mevrouw 
had moeten onderzoeken. De procureur-generaal erkent dat de Hoge Raad eerder 
geoordeeld heeft dat het feit dat geen onafhankelijk arts is geraadpleegd, een geslaagd 
beroep op de noodtoestand niet in de weg hoeft te staan. Maar hij wijst erop dat in dit 
geval geen sprake was van een lijden met somatische oorsprong, een situatie waar minder 
zekerheid bestaat omtrent de diagnose en de vrijwilligheid en weloverwogenheid van het 
verzoek. Hoe minder zekerheid er is, hoe meer waarborgen er moeten zijn, meent de 
procureur-generaal. In zijn opinie mag het oordeel van tenminste één deskundige die de 
patiënt zelf heeft gezien, nimmer ontbreken.  
 
In zijn arrest stelt de Hoge Raad dat het eerste middel berust op de opvatting dat hulp bij 
zelfdoding door een arts aan een patiënt als de onderhavige, bij wie geen somatisch lijden 
aanwezig is en die niet in de terminele fase verkeert, nimmer kan worden gerechtvaardigd. 
Die opvatting kan volgens de Hoge Raad om twee redenen niet aanvaard worden. De eerste 
is dat de specifieke aard van noodtoestand zich hiertegen verzet. Het gaat er bij 
noodtoestand om dat de rechter achteraf de bijzondere omstandigheden van het geval 
weegt en waardeert en op basis daarvan komt tot een oordeel omtrent de 
gerechtvaardigdheid van het handelen. Op de tweede plaats moet  
 

Bij de beantwoording van de vraag of in een bepaald geval het lijden van een 
persoon als zo ondraaglijk en uitzichtloos moet worden aangemerkt, dat een 
handelen in strijd met het in art. 294 Sr vervatte verbod gerechtvaardigd moet 
worden geacht omdat er sprake is van noodtoestand, moet dit lijden in zoverre 
worden geabstraheerd van de oorzaak daarvan dat de oorzaak van het lijden niet 
afdoet aan de mate waarin het lijden wordt ervaren. Dit neemt niet weg dat in 
geval het lijden van een patiënt niet aantoonbaar voortvloeit uit een somatische 
ziekte of aandoening en niet enkel bestaat uit beleving van pijn en verlies van 
lichamelijke functies het lijden en met name de ernst en uitzichtloosheid ervan 
moeilijker objectief kunnen worden vastgesteld. Daarom dient het onderzoek van 

                                                      
194 De procureur-generaal gaat hiermee voorbij aan het standpunt van de CAL en van de NVP (NVP 
1992) die het denkbaar achten dat een arts overgaat tot het verlenen van hulp bij zelfdoding. 
195 In de optiek van de procureur-generaal is de vaststelling van het ziektebeeld van essentieel belang 
om te kunnen bepalen in hoeverre iemand in beginsel in staat is tot vrije wilsbepaling. Hij verwijst 
daarbij  naar de uitspraak van het Centraal Medisch Tuchtcollege in de zaak van ‘de vasthoudend 
inspecteur’ (Tijdschrift voor Gezondheidsrecht  1990: 394-397). Uit die uitspraak volgt, zo meent de 
procureur-generaal, dat binnen de medische stand geen overeenstemming bestaat over de vraag of een 
psychiatrische patiënt werkelijk in staat is in vrijheid zijn wil te bepalen. Ook hierover heeft de CAL een 
andere opvatting verwoord. De commissie meent dat indien er geen behandelingsperspectief meer is, 
de patiënt ernstig en onafwendbaar lijdt, én de patiënt de dood uitdrukkelijk en herhaaldelijk wenst, het 
hanteren van de meest strikte eis voor wilsonbekwaamheid onbarmhartig is (KNMG-CAL 1993 (IV): 45). 
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de rechter of in dergelijke gevallen sprake is van noodtoestand met uitzonderlijk 
grote behoedzaamheid te geschieden.196 

 
De Hoge Raad verwerpt het eerste middel. 
 
Volgens de Hoge Raad wordt in het tweede middel primair aangevoerd dat bij een 
psychiatrisch patiënt nimmer sprake kan zijn van een vrije wilsbepaling met betrekking tot 
een verzoek tot hulp bij zelfdoding. Subsidiair behelst het middel een motiveringsklacht 
tegen het oordeel van het hof dat er in deze casus sprake is geweest van een vrije 
wilsbepaling. Het eerste deel van het middel wordt door de Hoge Raad verworpen: het 
oordeel van het hof dat aan de stervenswens van personen die psychisch lijden een 
autonome wilsbepaling ten grondslag kan liggen, is op zich niet juridisch onjuist te noemen. 
Het tweede gedeelte van dit middel acht de Hoge Raad, mede tegen de achtergrond van de 
in het derde middel opgeworpen klachten, gegrond. 
 
Opnieuw wijst de Hoge Raad op de grote behoedzaamheid waarmee een geval als dit 
beoordeeld moet worden.197 Alhoewel er situaties zijn waarin het achterwege laten van een 
consultatie van een onafhankelijk collega niet uitsluit dat de rechter later oordeelt dat een 
arts gehandeld heeft in noodtoestand, ligt dat in een geval als de onderhavige anders: 
 

… in een geval als het onderhavige, behoort de rechter in zijn onderzoek naar de 
gegrondheid van het beroep op noodtoestand, gelet op de uitzonderlijk grote 
behoedzaamheid waarmee hij zijn oordeel te dien aanzien dient te vormen, ook 
ten grondslag te leggen het oordeel van een onafhankelijke deskundige… die in 
elk geval de patiënt heeft gezien en onderzocht.198 

 
Naast het criterium van de consulent die de patiënt zelf moet hebben gezien meent de Hoge 
Raad dat er een tweede – extra – eis gesteld moet worden bij hulp bij zelfdoding bij deze 
groep patiënten: een reëel behandelingsperspectief mag niet zijn afgewezen.  
 

In verband met ’s rechters oordeelsvorming …. behoort een mede op eigen 
onderzoek van de patiënt steunend oordeel van een onafhankelijke collega van 
de verdachte arts zich uit te strekken tot de ernst van het lijden en de 
uitzichtloosheid daarvan, en in dat verband tot andere mogelijkheden voor 
hulpverlening. Bij de beoordeling of sprake is van zo ondraaglijk en uitzichtloos 
lijden dat daardoor het verlenen van hulp bij zelfdoding als een in noodtoestand 
gerechtvaardigde keuze is aan te merken, is immers van belang dat van zodanige 
uitzichtloosheid in beginsel geen sprake kan zijn indien een reëel alternatief om 
dat lijden te verlichten door de betrokkene in volle vrijheid is afgewezen.199 

 
Aangezien een zodanig oordeel van een deskundige ontbreekt, had het hof niet tot het 
oordeel kunnen komen, dat Chabot als behandelend psychiater voor een onontkoombaar 
conflict van plichten stond en in die situatie een gerechtvaardigde keuze heeft gemaakt. Het 

                                                      
196 Nederlandse Jurisprudentie 1994, nr. 656: 3154. 
197 Chabot zelf spreekt vanwege het aantal keren dat het woord ‘behoedzaam’ valt, liever van het 
‘Behoedzaamheidsarrest’ dan van het ‘Chabot-arrest’. 
198 Nederlandse Jurisprudentie 1994, nr. 656: 3155.  
199 Nederlandse Jurisprudentie 1994, nr. 656: 3155. Verder moet de consulent nagaan of de patiënt in 
staat is tot  vrijwillige en weloverwogen besluitvorming zonder dat diens beslisvaardigheid is beïnvloed 
door zijn ziekte of aandoening. 
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Het Medisch Tuchtcollege is van oordeel dat Chabot het vertrouwen in de medische stand 
heeft ondermijnd en berispt hem hiervoor.203 
 
Met het Chabot-arrest heeft de Hoge Raad opnieuw meer duidelijkheid gegeven omtrent de 
grenzen van toelaatbare euthanasie en hulp bij zelfdoding. Het categorisch ‘neen’ van 
minister van Justitie Hirsch Ballin tegen levensbeëindiging op verzoek bij patiënten die niet 
in de terminale fase zijn, heeft geen ondersteuning gevonden bij de Hoge Raad. De 
opvatting van de beroepsgroep dat van psychiatrische patiënten niet bij voorbaat gezegd 
kan worden dat zij niet in staat moeten worden geacht tot een vrijwillig en weloverwogen 
verzoek tot hulp bij zelfdoding, heeft daarentegen wel ondersteuning gekregen. Over de rug 
van Chabot is duidelijk geworden – en ook dat is een standpunt van de beroepsgroep – dat 
hulp bij zelfdoding bij mensen met psychische problemen grote behoedzaamheid en extra 
waarborgen vergt. Ten slotte is ook het punt van de weigering van behandeling iets verder 
opgehelderd. Mensen met een psychisch lijden dat geen herkende somatische basis heeft, 
hebben niet het recht een reëel behandelingsperspectief – een behandeling die binnen 
overzienbare termijn met een redelijke verhouding tussen te verwachten resultaat en de 
belasting van de behandeling, een verbetering in de situatie van de patiënt kan 
bewerkstelligen - te weigeren.204  

REACTIES 

De zaak Chabot heeft heel veel stof doen opwaaien. Een van de centrale vragen is of een 
dokter wel een taak heeft in een zaak als deze. Chabot beantwoordt die vraag met erop te 
wijzen dat de dokter de sleutel van de medicijnkast beheert.205 Als je aan die sleutel wil 
komen, moet je de dokter overtuigen. Ook  de psycholoog en gezondheidsethicus 
Berghmans verwoordt dit standpunt. Hij stelt dat strikt genomen ook waar wél sprake is van 
een gediagnosticeerde somatische of psychiatrische ziekte er geen medische indicatie is 
voor het verstrekken of toedienen van dodende middelen. In zijn optiek kan men op goede 
gronden verdedigen dat dergelijk handelen buiten de normale of gangbare doelstelling van 
de geneeskunde valt. Als er uitzonderingen toegestaan worden waar het gaat om ernstige 
zieken – naar zijn mening terecht – “ontkomen wij er niet aan dit ook te doen bij niet-
zieken, zo lang de toegang tot de ‘thanatische medicijnkast’ wordt bewaakt door de arts”.206 

                                                      
203 Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1995: 226-237. Ook de huisarts die aanwezig was bij de 
zelfdoding moet zich verantwoorden voor het Medisch Tuchtcollege. De inspecteur heeft een klacht 
tegen hem ingediend inhoudende dat hij de stand der geneeskundigen heeft ondermijnd door aanwezig 
te zijn bij de door Chabot aan een patiënte verleende hulp bij zelfdoding. De huisarts voert aan, dat hij 
niet als (mede)behandelaar van de patiënte of als arts-consulent is te beschouwen, doch dat hij slechts 
als vriend door Chabot geraadpleegd is over de door deze te nemen beslissing. Hij vervulde slechts de 
rol van vertrouwenspersoon van Chabot. Hij zou de door Chabot aan de patiënte toegezegde hulp niet 
hebben verleend, wanneer Chabot daartoe op enig moment zelf niet in staat zou zijn geweest.  
Het college acht de huisarts inhoudelijk niet medeverantwoordelijk voor de door Chabot genomen 
beslissing. Hij is evenmin te beschouwen als een adviseur van Chabot. In tuchtrechtelijke zin is hem 
dan ook geen verwijt te maken. Dat had naar het oordeel van het college wellicht anders kunnen zijn, 
indien het de huisarts op grond van verslaglegging van Chabot evident had moeten zijn, dat de 
beslissing om het verzoek om hulp bij zelfdoding in te willigen, niet in overeenstemming was met de 
maatstaven voor de medische beroepsuitoefening. De huisarts heeft dat echter uit de verslaglegging 
niet hoeven opmaken (Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1995: 236-239). 
204 Dit is conform het standpunt van de beroepsgroep van psychiaters (zie aan het begin van deze 
paragraaf) en tegengesteld aan dat van de NVVE (zie daarvoor paragraaf 8.3). 
205 F. Vermeulen, ‘Zelfdoding, de dokter en de medicijnkast’, NRC-Handelsblad 1 mei 1993. 
206 R. Berghmans, ‘De psychiater, de dood en de zorgvuldigheid’, NRC-Handelsblad 15 september 
1993. Zowel Chabot als Berghmans menen dat er goede redenen zijn om de sleutel van de medicijnkast 
in handen van artsen te leggen. 
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De hoogleraar filosofie Achterhuis verzet zich sterk tegen Chabots opvatting. Hij spreekt in 
dit kader van “het sluipende maatschappelijke proces van medicalisering”.207 Ook de 
politicoloog Trappenburg uit haar bezorgdheid over medicalisering. Zij pleit voor “medische 
bescheidenheid”208 en meent dat men niet de kant op moet gaan die Chabot gekozen heeft. 
In haar optiek is bij die laatste keuze de enige grens die nog rest de individuele, uitzichtloze 
noodsituatie. Dat is weliswaar een grens maar het enige dat die buitensluit is ‘de pil van 
Drion’.  

TWEE ANDERE RECHTSZAKEN BETREFFENDE HULP BIJ ZELFDODING 

Kort na het arrest van de Hoge Raad helpt de psychiater C. een patiënte bij haar 
zelfdoding.209 C. meldt het verlenen van de hulp aan de gemeentelijk lijkschouwer, waarop 
hij zich moet verantwoorden voor zijn handelen bij de rechtbank ’s Hertogenbosch. C. doet 
een beroep op noodtoestand. De rechtbank is op geleide van de getuigen-deskundigen van 
mening dat C. volgens wetenschappelijk verantwoord medisch inzicht en overeenkomstig in 

                                                      
207 H. Achterhuis, ‘Van wieg tot graf onder medisch regiem’, NRC-Handelsblad 14 mei 1993. 
Achterhuis schrijft – als reactie op het boek Zelf beschikt van Chabot - samen met een aantal anderen 
die zich publiekelijk in negatieve termen over de zaak hebben uitgelaten, de bundel Als de dood voor 
het leven. Over professionele hulp bij zelfmoord (Amsterdam 1995). Een van deze mede-auteurs is de 
psychiater Koerselman. Koerselman noemt het standpunt van de GIGV in 1991 het enig juiste: een 
psychiater mag nooit een patiënt helpen bij diens suïcide (A. Holtrop, ‘De weloverwogen suïcide bestaat 
niet’, NRC-Handelsblad 21 mei 1994). Koerselman kruist ook in  MGV: Maandblad Geestelijke 
Volksgezondheid de degens met Chabot (Koerselman 1994 en Chabot 1994). 
208 In Trappenburgs optiek moeten artsen het midden houden tussen twee extreme artsentypes die 
beide onwenselijk zijn: het ene type is de arts die zijn patiënten beschouwt als disfunctionerende 
biologische organismen. Het tweede type is de arts die zich ten dienste stelt aan ‘de hele mens’ die voor 
hem staat. Ergens tussen deze twee uiteinden bevindt zich “de arts van de medische bescheidenheid”. 
Die arts maakt onderscheid tussen medische problemen enerzijds en sociale of maatschappelijke 
problemen anderzijds. De maatschappij kan daarbij helpen door naast het medische circuit instituties in 
stand te houden waar mensen terecht kunnen als zij ongelukkig zijn, zich wanhopig of overbodig voelen 
(Trappenburg 1995). 
209 De vrouw leed al meer dan 15 jaar aan anorexia nervosa, het laatste jaar gecombineerd met 
depressies. Vanaf september 1993 laat ze weten dood te willen. De behandelend psychiater heeft met 
haar afgesproken nog één keer een behandeling te proberen en dat als dat niet helpt, haar verzoek om 
hulp bij zelfdoding verder te bespreken. De behandeling levert niets op en de doodswens wordt 
opnieuw onderwerp van gesprek. Een andere psychiater bevestigt haar wilsbekwaamheid, de 
aanwezigheid van een duurzaam lijden en de afwezigheid van een behandelingsperspectief. De vrouw 
verlaat de instelling waar zij sedert een jaar verblijft en gaat bij haar zus en zwager wonen. Daar maakt 
ze met behulp van een door C. voorgeschreven middel een einde aan haar leven (ongepubliceerd, 
verkort strafvonnis Rechtbank ’s-Hertogenbosch 31 juli 1997, parketnr: 01/006364/97). 
Bij de terechtzitting in deze zaak wordt duidelijk dat rechters zich niet gemakkelijk voelen bij 
proefprocessen. De rechtbank meent dat de handelwijze van het Openbaar Ministerie in deze zaak raakt 
aan die waarop een niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie zou dienen te volgen. Binnen het 
Openbaar Ministerie was er verschil van mening over de vervolging. Na adviezen op het niveau van het 
arrondissement en het ressort niet te vervolgen, is in december 1994 door het College van Procureurs-
Generaal besloten gerechtelijk onderzoek in te laten stellen. De motivering hiervoor ontbrak in het 
dossier. Ook anderszins is er volgens de rechtbank traag gewerkt. Het onderzoek duurde anderhalf jaar 
en na afronding duurde het nog een jaar voordat aan de arts een dagvaarding werd uitgereikt. In het 
dossier ontbrak iedere informatie omtrent de ontwikkelingen tussen die twee momenten. De rechtbank 
valt erover dat het Openbaar Ministerie geen verantwoording aflegt voor dit handelen. Dat de rechtbank 
het Openbaar Ministerie toch ontvankelijk verklaart, motiveert zij met een verwijzing naar het idee van 
uitzonderlijk grote behoedzaamheid dat de Hoge Raad verwoordde in het Chabot-arrest. Gelet op dit 
“substantieel nieuwe element” is de rechtbank in deze zaak bereid de vervolgingsbeslissing te duiden 
als een verzoek tot rechterlijke toetsing in het licht van genoemd arrest. 
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de medische ethiek geldende normen gehandeld heeft.210 Zij acht het beroep gegrond en 
ontslaat hem van rechtsvervolging. 
 
In een rechtszaak bij de rechtbank Haarlem wordt duidelijk dat een arts niet te snel mag 
vinden dat er geen reëel behandelingsperspectief meer is.211 De rechtbank stelt dat de 
patiënt in kwestie de – volgens de deskundigen – reële alternatieven om zijn lijden te 
verlichten heeft afgewezen. De arts heeft zich daar, in de optiek van de rechtbank, te 
gemakkelijk bij neergelegd. De rechtbank verwerpt het beroep op noodtoestand en vindt de 
arts schuldig en strafbaar. Op grond van verzachtende omstandigheden wordt hem geen 
straf of maatregel opgelegd.212 
 

TER AFSLUITING  

Na meer dan twintig jaar publiek debat en tien jaar politiek debat is er nu een regeling ten 
aanzien van euthanasie en hulp bij zelfdoding. Niet een regeling die euthanasie legaliseert 
maar een regeling die een meldingsprocedure voor levensbeëindigend handelen een 
wettelijk kader geeft. De regeling mag een typisch voorbeeld van de Nederlandse 
pacificatie-democratie genoemd worden. Door de politieke aandacht vooral te richten op de 
oplossing van een praktisch probleem wordt ervoor gezorgd dat er geen heftig ideologisch 
debat gevoerd hoeft te worden. Tevens wordt ervoor gezorgd dat de legalisering van 
euthanasie uitgesteld wordt. De regeling van 1994 is weliswaar voor veel Nederlanders en 
de meeste buitenlanders moeilijk te begrijpen: iets dat volgens de wet verboden is, wordt 
wel aan zorgvuldigheidseisen en een toetsingsprocedure onderworpen. Maar zij hield bijna 
alle partijen aan boord en legde de basis voor de verdere rechtsontwikkeling. 
 
Een kenmer van de periode 1989-1994 is dat er alom gewerkt wordt aan het formaliseren 
van criteria en procedures in protocollen en richtlijnen. Op vele zichtbare en minder 
zichtbare plaatsen vindt er overleg hierover plaats tussen artsen en de instellingen waar zij 
werken en officieren van justitie. Het belang van het bestaan van dergelijke schriftelijke 
beleidstukken wordt in de komende periode steeds groter. 
 
Opvallend is verder dat nu euthanasie, mits toegepast met inachtneming van 
zorgvuldigheidseisen, in de praktijk juridisch is toegestaan, de aandacht gericht wordt op 
andere categorieën patiënten: patiënten waarvan duidelijk is dat ze niet wilsbekwaam zijn 
en patiënten waarbij daaraan getwijfeld wordt. De werkzaamheden van de Commissie 
Aanvaardbaarheid Levensbeëindigend handelen van de KNMG en van diverse comités 
binnen de verschillende specialistenverenigingen zijn er voorbeelden van. Het is evenwel 
niet zo dat het gaat om nieuwe fenomenen. Het betreft het opnieuw oppakken – maar nu 
door het debat over euthanasie een ervaring rijker – van oude problemen waar bijvoorbeeld 
de Staatscommissie Euthanasie en nog eerder Van den Berg aandacht voor had gevraagd.  

                                                      
210 Er zijn 5 deskundigen geraadpleegd: de psychiaters Kortmann, Schudel, Tholen en de ethici De 
Beaufort en  Kuitert. Kortmann heeft de vraag niet positief beantwoord maar een aantal vraagpunten 
opgeworpen die de overige deskundigen niet delen. Ook volgens Kortmann zelf leiden die vraagpunten 
niet tot het oordeel dat C. onzorgvuldig heeft gehandeld.  
211 Het betrof hier een patiënt die psychisch leed onder een halfzijdige verlamming. Dit lijden – dat 
misschien door velen als niet ondraaglijk zou zijn ervaren – nam in subjectieve zin een zodanige vorm 
aan dat zich bij deze patiënt een duidelijke, weloverwogen en duurzame doodswens ontwikkelde. De 
patiënt weigerde elke vorm van hulpverlening, met name psychiatrische hulp en behandeling met anti-
depressiva (Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1994: 355-359). 
212   Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1994: 359. 
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Het lijkt erop dat de beroepsgroep nu meer het heft in eigen handen neemt bij 
controversiële kwesties dan voorheen. Bij het abortusdebat holde de beroepsgroep achter 
de ontwikkelingen aan; ten aanzien van levensbeëindiging op verzoek stapte men in terwijl 
de belangrijkste ontwikkelingen gaande waren; en bij levensbeëindigend handelen bij 
mensen die ernstig lijden maar niet in staat zijn een weloverwogen verzoek tot 
levensbeëindiging te doen, neemt de beroepsgroep het voortouw.  
 
Aan de kant van de patiënten zijn ook nieuwe ontwikkelingen. Drion heeft het probleem op 
de agenda geplaatst van oude mensen die andere vormen van leven die zij niet passend 
binnen hun biografie, willen voorkomen. Met dat idee wordt aan zelfbeschikking een nieuwe 
inhoud gegeven. Weliswaar is nog steeds de achterliggende gedachte dat rekening moet 
worden gehouden met de sociale omgeving – Drion spreekt over oude mensen die alleen 
zijn - maar de dokter hoeft niet meer overtuigd te worden dat er sprake is van lijden. 
 
Het is met name de problematiek van zwaar-defecte pasgeborenen en mensen met een  
psychisch lijden zonder herkenbare somatische basis die in deze periode druk besproken 
wordt. Wat betreft de laatste groep – de eerste valt buiten het bestek van dit boek – 
formuleert de CAL een standpunt en daarna  ook de beroepsvereniging van psychiaters. 
Deze standpuntontwikkeling begeleidt de rechtsontwikkeling op dit terrein. Ten aanzien van 
hulp bij zelfdoding aan mensen die psychisch lijden spelen drie problemen. Het eerste is of 
aan deze mensen het vermogen om weloverwogen te beslissen dood te willen per definitie 
ontzegd moet worden, het tweede is of hulp bij zelfdoding gegeven mag worden aan 
mensen die niet in de terminale fase verkeren en het derde vraagstuk is of mensen waarvan 
het lijden geen somatische basis heeft in aanmerking komen voor hulp bij zelfdoding.  
 
Opvallend is overigens dat er algemeen - en zonder dat er veel uitleg voor wordt gegeven - 
vanuit wordt gegaan dat mensen wier lijden geen herkenbare somatische oorsprong heeft, 
alleen in aanmerking komen voor hulp bij zelfdoding en niet voor euthanasie. Deze voorkeur 
is wat betreft somatisch lijdende mensen die fysiek in staat zijn zelf een middel te nemen, 
veel minder prominent aanwezig. 
 
Minister van Justitie Hirsch Ballin (CDA) en met hem een aantal parlementariërs zijn van 
mening dat het ingetreden zijn van de terminale fase een noodzakelijke voorwaarde is. Hij 
zorgt er dan ook voor dat een aantal gevallen vervolgd worden opdat deze eis juridisch 
bevestigd wordt. Dit is uiteindelijk uitgemond in het arrest van de Hoge Raad in de zaak 
Chabot. In dat arrest heeft de Hoge Raad de drie bovengenoemde vragen ontkennend 
beantwoord. 
 
Het Chabot-arrest heeft heel veel discussie opgeroepen. Maatschappelijk is dit arrest 
weliswaar erg omstreden maar juridisch is er niet veel nieuws onder de zon. Ook in de 
Schoonheim-zaak was er al geen sprake van een terminaal lijden. En zelfs in de zaken 
Postma – 1973 -  en Wertheim – 1981 - was er sprake van vooral psychisch lijden.   
 
In deze periode zien we een radicalisering optreden binnen de NVVE. Deze organisatie heeft 
zich tot dan toe zowel wat betreft de hulpverlening als wat betreft de politieke druk 
opgesteld als een loyale participant in het proces van rechtsverandering. Er zijn nauwelijks 
radicale geluiden uit die hoek te horen en de samenwerking met artsen en politici wordt 
hoog op prijs gesteld. Vanaf 1991 lijkt de toon te veranderen. Deels gebeurt dat door de 
sociale acceptatie en daaruit voortvloeiende legalisering van hulp bij zelfdoding tot de 
doelstelling van de vereniging te gaan rekenen maar nog verdergaand door het zich scharen 
achter het strijdpunt van Drion. 
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Aan de behoefte aan informatie over de euthanasiepraktijk, onder andere geuit door Van 
Heek in 1975 en door de Staatscommissie Euthanasie in 1985, is in deze periode vooral 
voldaan door het onderzoek van Van der Wal en kort daarna het onderzoek onder leiding 
van Van der Maas. Een schat van gegevens over het medisch handelen aan het einde van 
het leven is nu beschikbaar. Duidelijk is dat zorgvuldigheidseisen die artsen van het begin af 
aan lijken te stellen aan euthanasie, zoals een vrijwillig en weloverwogen verzoek, 
uitzichtloos en ondraaglijk lijden, overleg met familie en verpleegkundigen, beter nagevolgd 
worden dan later toegevoegde eisen die gericht zijn op controle zoals consultatie, 
verslaglegging en melding. 
 
Het bestaan van levensbeëindiging zonder verzoek wordt door veel mensen als het meest 
schokkende gegeven van het onderzoek van Van der Maas gezien. De Commissie 
Remmelink probeert dat gegeven iets minder problematisch te maken maar met deze 
opvatting gaat bijna niemand mee. Minder prominent in de publieke discussie is het feit is 
dat het onderzoek ook duidelijk maakt dat de grenzen tussen levensbeëindiging op verzoek 
en pijnbestrijdiging met de bedoeling dat de patiënt overlijdt, flinterdun zijn.  
 
Een ander verontrustend gegeven uit het onderzoek is dat euthanasie zo vaak niet gemeld 
wordt.  Op dit punt zal het beleid de komende jaren sterk gericht worden. In eerste 
instantie probeert men nu meldingsfrequentie naar boven te krijgen door het wettelijk 
verankeren van de meldingsprocedure. Er wordt al meteen afgesproken dat de resultaten 
daarvan over drie jaar geëvalueerd worden. 
    
Het besluit om de melding van levensbeëindiging op verzoek en levensbeëindiging zonder 
verzoek in één meldingsprocedure onder te brengen is een wat onverwachts – en voor velen 
ongewenst - effect van ontwikkelingen die tegelijk plaats vinden: de verdere ontwikkeling 
van een controle-instrument en het – opnieuw – ter discussie komen van levensbeëindiging 
patiënten.  
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hof had het beroep op noodtoestand moeten verwerpen. Het derde middel en in verband 
daarmee ook de motiveringsklacht van het tweede middel, zijn derhalve gegrond. 
 
De Hoge Raad is dan ook van mening dat de uitspraak van het hof moet worden vernietigd. 
In het algemeen wordt in zo’n geval de zaak verwezen naar een ander hof voor verdere 
behandeling. Aangezien er echter geen geraadpleegde deskundige is, zal dat hof alleen tot 
de conclusie kunnen komen dat het beroep op noodtoestand wordt verworpen. Om redenen 
van een doelmatige rechtspleging trekt de Hoge Raad nu zelf die conclusie. Daar Chabot 
geen beroep heeft gedaan op een andere strafuitsluitingsgrond wordt de zaak bewezen 
verklaard en komt de Hoge Raad tot het oordeel dat Chabot - alhoewel schuldig en 
strafbaar - met toepassing van artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht geen straf of 
maatregel zal worden opgelegd.200 
 
Na  zijn rechtsgang tot en met de Hoge Raad staat de psychiater Chabot ook nog een zaak 
voor het medisch tuchtcollege te wachten.201 De inspecteur voor de geestelijke 
volksgezondheid verwijt Chabot dat hij ernstig tekort is geschoten in de door hem aan de 
vrouw verleende zorg. Chabot had de vrouw adequate psychiatrische en/of 
psychotherapeutische hulp moeten verlenen, dan wel haar daarvoor door moeten verwijzen 
naar een collega. De inspecteur is verder van mening dat niet vaststaat dat er sprake was 
van duurzaam lijden en dat bij deze patiënte niet zonder meer gesproken kon worden van 
vrije wil. De wil van de patiënte was immers mede beïnvloed door traumatische 
gebeurtenissen en de hulp die zij naar aanleiding daarvan heeft gekregen. De inspecteur 
denkt dat niet gezegd kan worden dat haar weigering zich te laten behandelen 
weloverwogen was. Bovendien stelt ook de inspecteur dat een andere deskundige de 
patiënte had moeten zien.  
 
Voor het overgrote deel gaat de medische tuchtzaak dus over dezelfde punten als de 
strafzaak. Anders is dat nu, ten gevolge van het horen van een andere deskundige202 meer 
twijfel is ten aanzien van het bestaan van een behandelingsperspectief. Een nieuw punt is 
verder dat het college oordeelt dat Chabot afbreuk heeft gedaan aan de vereiste 
professionele distantie door patiënte op zijn verblijf te ontvangen en in een tuinhuis te laten 
overnachten, en door, ook buiten de arts-patiëntgesprekken, contact met haar te hebben. 

                                                      
200 Nederlandse Jurisprudentie 1994, nr. 656. De noot is van Schalken. Hij onderstreept dat dit arrest 
een nieuw en belangrijk hoofdstuk toevoegt aan de discussie over euthanasie en hulp bij zelfdoding. 
Volgens Schalken laat de wijze waarop de Hoge Raad noodtoestand in het Schoonmheim-arrest heeft 
geconstrueerd weinig andere keus dan hetgeen de Hoge Raad thans ten aanzien van het geestelijk 
lijden heeft vastgesteld. Bij noodtoestand gaat het om de dwingendheid van de situatie die het conflict 
van plichten in het leven roept. Het in het recht onderscheid maken naar type en oorsprong van het 
lijden kan in strijd komen met het beginsel van rechtsgelijkheid. Schalken meent niet dat dit arrest de 
conclusie wettigt dat er geen gronden meer zijn een categoraal onderscheid te maken naar andere 
groepen personen bij wie niet van een lichamelijk of psychisch lijden sprake is. Men kan daarbij denken 
aan mensen met ernstig levensverdriet of bejaarde mensen die de ontwikkeling een stapje voor willen 
zijn. Het is twijfelachtig, volgens Schalken, of de Hoge Raad de deur zover heeft opengezet. Hij noemt 
het  niet waarschijnlijk dat de Hoge Raad nu ook al de ‘pil van Drion’ heeft gelegaliseerd. Dergelijke 
gevallen liggen, in zijn optiek, niet meer op het terrein van de medicus (Nederlandse Jurisprudentie 
1994, nr. 656: 3156-3160). 
201 Menig auteur denkt dat Chabot hiermee onrecht wordt aangedaan.  
202 Het betreft de psychiater Van den Hoofdakker. Hij komt tot de conclusie dat een oordeel over de 
situatie onmogelijk is omdat er geen onafhankelijke ander over de situatie kan getuigen. Hij meent dat 
als er sprake was van een depressie mevrouw behandeld had moeten worden en als er geen sprake 
was van een depressie er geen taak voor een dokter lag  (R.J. van den Hoofdakker, ‘Hollands dagboek’, 
NRC-Handelsblad 21 januari 1995). 




