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Hoofdstuk 8 
 

Interview-onderzoek naar het classificeren 
van medisch handelen rond het levenseinde 

 

 
8.1.1 Doel van de interviews  
Het in hoofdstuk 7 besproken vragenlijstonderzoek gaf hoofdzakelijk inzicht in de uitkomst van het 
classificeren van het handelen van de arts en het overlijden van de patiënt in de aangeboden casus. 
Welke argumenten en redeneringen schuilgaan achter de classificatie-oordelen van de respondenten, 
bleef onduidelijk. Mede om de resultaten van het vragenlijstonderzoek beter te kunnen plaatsen is 
besloten tot vervolgonderzoek bestaande uit een aantal diepte-interviews met respondenten uit het 
vragenlijstonderzoek. Tijdens de interviews is steeds ingegaan op de vraag waarom een respondent 
bijvoorbeeld van mening is dat er sprake is van een natuurlijk overlijden. In dit hoofdstuk zullen 
huisartsen, officieren van justitie en gemeentelijk lijkschouwers dan ook uitgebreid en veelvuldig aan 
het woord worden gelaten. Daarmee zal verder inzicht worden verkregen in de in paragraaf 7.8 
puntsgewijs samengevatte bevindingen van het vragenlijstonderzoek. 

Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In de inleidende paragraaf wordt achtereenvolgens de 
keuze van de geïnterviewde respondenten toegelicht, de opbouw en afname van de interviews 
beschreven, en wordt toegelicht hoe de bevindingen zijn weergegeven. Vervolgens worden in de 
paragrafen 8.2 tot en met 8.4 de bevindingen ten aanzien van drie specifieke casus besproken. 
Paragraaf 8.5 gaat in op de relatie tussen geneeskunde en recht, of meer concreet tussen artsen en 
juristen. De vier omvangrijke deelparagrafen (8.2 t/m 8.5) geven een gedetailleerde analyse van de 
interviews waarbij veelvuldig gebruik is gemaakt van citaten. De lezer die niet in dergelijke details 
wil treden wordt de mogelijkheid geboden zich te beperken tot de beknopte samenvatting en 
conclusies waarmee elke deelparagraaf is afgesloten. Paragraaf 8.4.11 vat de conclusies bij de drie 
casus nog eens kort samen. Paragraaf 8.5.6 ten slotte vat samen wat op basis van de interviews kan 
worden geconcludeerd over de relatie tussen de geneeskunde en het recht of meer in het bijzonder 
tussen artsen en juristen. 
 
8.1.2 Selectie van respondenten 
Voor dit gedeelte van het onderzoek zijn interviews afgenomen bij een groep respondenten die net 
als bij het vragenlijstonderzoek bestond uit huisartsen, gemeentelijk lijkschouwers en officieren van 
justitie belast met de portefeuille medische zaken. Er zijn uiteindelijk 15 huisartsen, 3 gemeentelijk 
lijkschouwers en 4 officieren van justitie geïnterviewd. Tevens werd een interview afgenomen met 
de voorzitter van het College van Procureurs-Generaal Mr. J. L. De Wijkerslooth.54 Daarnaast is de 
casuïstiek uit het vragenlijstonderzoek besproken tijdens een tweetal door mij bijgewoonde 
bijeenkomsten. De eerste was een bijeenkomst van een intervisie-groep waaraan zeven huisartsen 
deelnamen. De tweede betrof een jaarvergadering van de Vakgroep Forensische Geneeskunde, waar 
vijftien gemeentelijk lijkschouwers over de casuïstiek in discussie gingen. 

De respondenten voor de interviews werden met uitzondering van één huisarts, één officier van 
justitie en De Wijkerslooth, geselecteerd uit de deelnemers aan het vragenlijstonderzoek. Bij de 
keuze van de te interviewen huisartsen is een afweging gemaakt gebaseerd op de wijze waarop zij de 

                                                 
54 Mr. J.L. De Wijkerslooth vervulde die functie tot 1 juni 2005. Thans is hij hooglaraar straf-  en strafprocesrecht aan 
de Universiteit Leiden. 
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vragenlijsten hadden ingevuld. De huisartsen die deelnamen aan het vragenlijstonderzoek zijn 
daarvoor verdeeld over drie groepen. De eerste groep bestond uit respondenten die bij zes tot acht 
van de aangeboden casus de dood als niet-natuurlijk classificeerden. Als vier tot vijf casus als niet 
natuurlijk werden geclassificeerd kwam de respondent in een middengroep. Tot de derde groep 
werden de respondenten gerekend die bij één tot drie casus het antwoord niet-natuurlijke dood 
gaven. Uit elke groep werden uiteindelijk vijf respondenten geïnterviewd. Op deze manier werd 
vermeden dat ik alleen redeneringen zou horen van artsen die ‘zwaar’ dan wel ‘licht’ classificeren. 

De poel van potentiële respondenten is voor gemeentelijk lijkschouwers en vooral voor 
officieren van justitie veel kleiner dan in geval van huisartsen. De keuze voor gemeentelijk 
lijkschouwers en officieren van justitie is uiteindelijk gebaseerd op de bereidheid van de respondent 
aan een interview mee te werken. 

Van de interviews en bijeenkomsten zijn geluidsopnames gemaakt, die later zijn omgezet in 
integrale transcripties.55 Dit leverde enkele honderden pagina’s bronmateriaal op. Het ruwe 
materiaal is gestructureerd met behulp van het computerprogramma ATLAS/ti, dat speciaal is 
ontworpen om een grote hoeveelheid kwalitatieve onderzoeksgegevens overzichtelijk en 
hanteerbaar te maken.56 Het structureren bestaat voornamelijk uit het coderen van verschillende 
passages uit de teksten. Dat wil eenvoudigweg zeggen dat passages waarin een respondent 
bijvoorbeeld iets zegt over de categorie natuurlijke dood de code ‘natuurlijke dood’ meekrijgen. 
Door dergelijke passages naast elkaar te leggen, ontstaat inzicht in verschil en overlap tussen 
individuele redeneringen. 

De hoeveelheid interviews die is afgenomen kan voldoende worden geacht voor het primaire 
doel dat ermee bereikt diende te worden: inzicht krijgen in de belangrijkste argumenten en 
redeneringen achter de classificatie-oordelen uit het vragenlijstonderzoek. Ik kwam tot die conclusie 
naarmate de wet van de verminderende meeropbrengst na afname van een aantal interviews effect 
begon te sorteren. Met andere woorden, bij latere interviews brachten de respondenten niet of 
nauwelijks nog argumenten te berde die in eerdere gesprekken niet ook aan de orde waren 
gekomen. Hoewel de geïnterviewden geen representatieve steekproef vormen, is op deze wijze een 
vermoedelijk volledig overzicht aan argumenten verzameld dat bij het classificeren van de casus 
door de verschillende professionals wordt gehanteerd. 
 
8.1.3 Opbouw en afname van de interviews 
De interviews zijn niet afgenomen aan de hand van een serie gesloten vragen. Wel is een vooraf 
vastgelegde structuur gevolgd. Het uitgangspunt van het gesprek bestond uit drie casus die ook in 
het vragenlijst-onderzoek werden gebruikt. De casus die daarvoor werden gekozen, waren casus 4, 5 
en 6 (zie vorige hoofdstuk). De keuze viel op deze casus omdat de antwoorden bij deze casus 
representatief waren voor de resultaten van het vragenlijstonderzoek in het geheel. Belangrijker was 
echter dat de drie casus naar verwachting samen een breed scala zou bestrijken van de te 
onderzoeken classificatie-problematiek. Dat bleek ook het geval. In de bespreking zal naar voren 
komen dat de respondenten bij de eerste casus voornamelijk kozen voor classificaties in het 
grensgebied tussen ‘staken en/of niet aanvangen van een behandeling’ en ‘levensbeëindiging zonder 
verzoek’. In de tweede casus kozen de respondenten steeds tussen ‘terminale sedatie’ en 

                                                 
55 De opname van de bijeenkomst van de Vakgroep Forensische Geneeskunde bleek bij beluistering onverstaanbaar. Er 
is daarom uiteindelijk nauwelijks gebruik van gemaakt. 
56 Het programma is ontwikkeld door en voor sociologen en antropologen die zich daarbij hebben laten inspireren door 
de grounded theory ontwikkeld door Glaser & Straus (1967). Ook de methodologie voor exploratief onderzoek die door 
socioloog Herbert Blumer werd ontwikkeld, is herkenbaar in de werkwijze die het programma ‘oplegt’. Zie Wallace & 
Wolf (1991), hoofdstuk 5. Er wordt in deze werkwijze niet gestart met een vooraf uitgekristalliseerde theorie. Het idee is 
daarentegen dat een theorie zich tijdens de analyse van het onderzoeksmateriaal ontwikkelt. De onderzoeker gaat als het 
ware heen en weer tussen het ruwe onderzoeksmateriaal en de structuur die daarin langzaam maar zeker wordt 
aangebracht. De methode zou vergeleken kunnen worden met de schilder die af en toe afstand neemt van het grote 
doek waaraan hij werkt om een overzicht te krijgen van de arbeid die hij tot dan toe heeft verricht, om vervolgens weer 
in te zoomen op de details waar hij op dat moment mee bezig is. 
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‘euthanasie’, en tenslotte ging het bij de derde casus steeds om het onderscheid tussen 
‘pijnbestrijding’ of ‘palliatieve zorg’ en ‘levensbeëindigend handelen’. De derde casus (casus 6 in het 
vragenlijstonderzoek) werd bovendien gekozen omdat daarin de formule ‘mede met het doel het 
levenseinde te bespoedigen’ is opgenomen. Deze zinsnede werd, zoals in hoofdstuk 6 uitgebreid is 
besproken,  in 1991 geïntroduceerd door Van der Maas et al., die het handelen dat met deze intentie 
gepaard gaat als normaal medisch handelen classificeren. Tijdens het vragenlijstonderzoek (zie ook 
bijlage B) bleek al dat respondenten daar dikwijls anders over oordelen, hetgeen tijdens de 
interviews nader is onderzocht. 

In een brief gericht aan de respondent werd vooraf aangekondigd dat het gesprek naar schatting 
een uur in beslag zou nemen. In de praktijk liepen de gesprekken soms wat uit, tot maximaal 
anderhalf uur. De gesprekken vonden meestal plaats op de werkplek van de respondenten en in 
sommige gevallen bij hen thuis. Bij de brief om de afspraak voor het interview te bevestigen, 
werden de te bespreken casus bijgevoegd, zodat de respondent de mogelijkheid had ze vooraf te 
lezen. Om het gesprek over een casus op gang te brengen werd de respondent gevraagd hoe hij het 
handelen van de arts in de casus zou benoemen.57 Daarbij werd een antwoordkaart aangereikt met 
daarop de antwoordcategorieën die ook werden gebruikt in het vragenlijstonderzoek: a) 
stervenshulp; b) levensbeëindiging zonder verzoek; c) palliatieve zorg; d) euthanasie; e) moord / 
doodslag; f) staken en/of niet aanvangen van een behandeling; g) terminale sedatie; h) anders. De 
respondent werd gewezen op de mogelijkheid een alternatieve term te gebruiken die niet op de 
kaart was aangegeven. Daarnaast kon er meer dan tijdens het vragenlijstonderzoek ruimte worden 
gelaten voor twijfel bij de respondent. Het gesprek richtte zich in zulke gevallen op het waarom van 
de twijfel. 

Voorzover dat niet spontaan gebeurde werd de respondent steeds gevraagd het gegeven 
antwoord toe te lichten. Als de respondent daar niet uit zichzelf iets over zei, werd de vraag gesteld 
wat als belangrijkste oorzaak van overlijden moet worden aangemerkt en of dat overlijden al dan 
niet ‘natuurlijk’ moet worden geacht. Met name op de vraag naar het al dan niet natuurlijk zijn van 
het overlijden is steeds uitvoerig ingegaan, vooral ook omdat deze vraag in de praktijk altijd moet 
worden beantwoord in geval van een overlijden. 

Naast de vragen met betrekking tot classificeren is de respondenten bij herhaling gevraagd of ze 
in de praktijk vergelijkbare gevallen hebben meegemaakt en of ze bereid waren daarover te 
vertellen. Op deze wijze zijn tijdens de gesprekken vaak zijwegen bewandeld naar werkelijk 
gebeurde casus, waarover zo mogelijk vergelijkbare vragen werden gesteld als over de fictieve casus. 
De bedoeling was ook daar steeds te achterhalen aan de hand van welke argumenten de respondent 
iets al dan niet onderbracht in de onderzochte classificaties. Daarnaast boden deze verhalen over 
eigen ervaringen een kijk in de werkelijke praktijk van de respondenten.58 

Nadat de casus waren besproken en de respondent zei geen vergelijkbare voorbeelden (meer) te 
kunnen geven, werd de aandacht verlegd naar een ander onderwerp: de relatie tussen geneeskunde 
en recht of meer concreet, de verstandhouding tussen artsen en juristen. In een korte introductie 
werd de respondent verteld hoe de verhouding tussen geneeskunde en recht of arts en jurist in 
literatuur soms als weinig harmonieus wordt gekenschetst. Voorbeelden hiervan zijn beschreven in 
de introductie bij deel III van dit boek. Tijdens de interviews werd het beeld toegelicht met de 
regelmatig door artsen en juristen geventileerde uitspraak dat ‘artsen en juristen elkaars taal niet 

                                                 
57 De interviews vonden plaats een jaar na het vragenlijstonderzoek. Omdat niet te verwachten was dat de respondenten 
de gegeven antwoorden zich een jaar na dato nog herinneren, heb ik de vragen met betrekking tot het classificeren 
opnieuw voorgelegd. Ik heb achteraf nog nagezien of de respondenten voor dezelfde classificaties kozen een jaar 
daarvoor. Dat bleek in de meeste gevallen zo te zijn. Waar dat niet zo was bleek dat een gevolg van de ruimte voor 
twijfel die in het interview bestond. In het vragenlijstonderzoek was die ruimte er niet, de respondent kreeg de opdracht 
één antwoord te kiezen. 
58 Er werden uiteindelijk naar schatting zo’n zeventig anekdotes verzameld, voornamelijk opgetekend uit de mond van 
huisartsen. Omdat al die korte en soms langere verhalen steeds op zichzelf staan en zich niet gemakkelijk met elkaar 
laten vergelijken, is hier niet veel gebruik gemaakt van dit materiaal. Voor het verzamelen en in kaart brengen van 
argumentaties bleken de aangeboden fictieve casus geschikter. 
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zouden spreken’. De respondent werd vervolgens gevraagd wat hij of zij van deze uitspraak vindt. 
Is het uit eigen ervaring herkenbaar, of wordt daarmee een overtrokken beeld gegeven van de 
verhouding tussen de beide disciplines? 

Aanleiding voor deze vraag was onder andere gelegen in de in iii.2 aangehaalde uitspraak van 
rechtshistoricus Goveart van den Bergh die in het kader van de communicatie van juridische regels 
naar de te reguleren praktijk en de mate waarin de regels in praktijk worden ‘verstaan’, heeft 
gewezen op het belang van een verstandhouding tussen enerzijds degene die de regels opstelt, 
afvaardigt en handhaaft en anderzijds degene die geacht wordt zich aan die regels te houden.59 Met 
dit deel van het interview is met name onderzocht hoe artsen tegen de verstandhouding met juristen 
aankijken, en welk beeld artsen hebben van juristen en hun rol bij het beoordelen van medisch 
handelen rond het levenseinde (en vice versa). In paragraaf 8.5 wordt hierop ingegaan. 

In tegenstelling tot het vragenlijstonderzoek was er tijdens de interviews veel ruimte voor 
nuancerende opmerkingen van de kant van de respondent. Er is getracht de respondent daarbij zo 
min mogelijk te sturen middels het stellen van voornamelijk op toelichting gerichte, open vragen. 
Om eventuele invloed op de redeneringen van respondenten te beperken ben ik niet met de 
respondenten in discussie gegaan. Met andere woorden, ik heb mij tijdens de interviews eerder 
opgesteld als pupil dan als docent met kennis van de ‘juiste’ redenering of classificatie. Deze rol 
werd onderstreept doordat ik bij aanvang van het interview duidelijk heb gemaakt zelf arts noch 
jurist te zijn. 
 
8.1.4 Weergave van de resultaten 
Bij de weergave van wat er tijdens de gesprekken te berde is gebracht, wordt veel gebruik gemaakt 
van citaten. Soms citeer ik alleen wat de respondent zei, en op andere momenten geef ik een meer 
uitgebreide weergave van het gesprek. Alle respondenten zijn anoniem weergegeven. Een 
uitzondering daarop vormen passages uit het interview met De Wijkerslooth, waarbij overigens ook 
de adviseur van het College van Procureurs Generaal inzake medische zaken aanwezig was. 
Daarvoor heeft De Wijkerslooth toestemming verleend. Wanneer ik in algemene termen spreek 
over de redeneringen gevolgd door officieren van justitie heeft dat eveneens betrekking op het 
gesprek met De Wijkerslooth. 

In langere citaten geef ik soms de dialoog weer tussen respondent (R) en interviewer (I). De 
citaten geven veelal letterlijk weer wat is gezegd. Ook aarzelingen zijn weergegeven, door middel 
van ‘eeh’, ‘ehm’, of ‘….’, waarmee naar stiltes wordt verwezen. Wanneer ‘[…]’ in het citaat staat , is 
een fragment weggelaten waarin de respondent al sprekend een zijpad inslaat om vervolgens weer 
op het eerdere punt terug te komen. Er zijn zowel mannelijke als vrouwelijke respondenten 
geïnterviewd. Hoewel ik bij de weergave van de gesprekken steeds zal spreken van ‘hij’, kan daar 
evengoed ‘zij’ worden gelezen. 

De drie besproken casus worden hier afzonderlijk behandeld omdat de bijbehorende gesprekken 
inhoudelijk elk een heel eigen dynamiek kende. Bij elke casus richtten de respondenten zich op een 
specifieke classificatie-grens of stond een bepaalde categorie ter discussie. Daarmee komt steeds een 
specifiek aspect van de problematiek ten aanzien van het classificeren van medisch handelen rond 
het levenseinde aan de orde.  

De bespreking van elke casus wordt ingeleid met een behandeling van de argumenten waarvan 
op basis van literatuur kan worden verwacht dat die een rol zullen spelen in een betoog om het 
handelen van de arts en het overlijden van de patiënt te classificeren. De literatuur die waarop ik mij 
voornamelijk baseer omvat onder andere het rapport van de Staatscommissie Euthanasie (1985), het 
Handboek Gezondheidsrecht (Leenen: 2000) en Euthanasia and Law in the Netherlands (Griffiths, Bood & 
Weyers: 1998). De inleidingen moeten niet worden opgevat als een poging de definitieve en 
‘juridisch juiste’ classificaties van handelen en overlijden in de betreffende casus te geven. Het gaat 
erom de argumenten uit te zetten die gezien vanuit het (gezondheids-) recht voor de betreffende 

                                                 
59 Van den Bergh, in Griffiths (1996: 577-578) 
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casus van belang zijn. Op die manier wordt een achtergrond geschetst waartegen de redeneringen 
van de respondenten kunnen worden afgezet. 

In de laatste deelparagraaf (8.5) wordt ingegaan op de verhouding tussen geneeskunde en recht, 
of meer concreet tussen artsen en juristen. Daar zal ik met name ingaan op het in vorige hoofdstuk 
gevonden resultaat dat huisartsen de classificatie-oordelen van juristen bij benadering juist kunnen 
inschatten. In het bijzonder zal aandacht worden besteed aan het beeld dat artsen tijdens de 
interviews naar voren brengen van (de beoordeling van casus van medisch handelen rond het 
levenseinde door) juristen in het algemeen en officieren van justitie in het bijzonder. Daar zal ik 
tevens weergeven wat op basis van de interviews kan worden gezegd over de vraag hoe de 
geïnterviewde huisartsen de huidige regels ten aanzien van euthanasie - lees: de meldingsprocedure 
en de zorgvuldigheidseisen die bij deze gespecificeerde vorm van medisch handelen rond het 
levenseinde gelden – kennen, in acht nemen en interpeteren. 

Alvorens over te gaan tot bespreking van de casus, is het voor de waarde van het onderzoek van 
belang te onderstrepen dat alle respondenten de casus geloofwaardig achtten. Dit is bij de 
bespreking van het vragenlijstonderzoek ook al naar voren gekomen. Met name de artsen geven 
tijdens de interviews aan dat de casus uit de praktijk gegrepen lijken te zijn. Zij herkennen de 
beschreven situaties en zeggen vergelijkbare gevallen te hebben meegemaakt of van collega’s over 
vergelijkbare gevallen te hebben gehoord.60 De gemeentelijk lijkschouwers en de officieren van 
justitie geven zonder uitzondering aan dat ze weliswaar het sterke vermoeden hebben dat dergelijke 
casuïstiek zich in werkelijkheid voordoet, maar dat zij dergelijke casus in de praktijk zo goed als 
nooit tegenkomen. Met andere woorden, in de praktijk geven artsen in casus als deze nagenoeg 
altijd een verklaring van ‘natuurlijk overlijden’ af. 
 

 
8.2 Casus I: ‘Als iemand niet meer eet’: staken van de behandeling of levensbeëindiging? 

 
Man van 76 met de ziekte van Parkinson, zit in een rolstoel, kan niet meer eten, is incontinent, communiceert nauwelijks 
meer en is zeer apathisch. Heeft sinds drie jaar een PEG-sonde, waardoor hij goed gevoed blijft. Medicijnen tegen Parkinson 
en depressie slaan niet aan. De arts verwacht dat de man nog een aantal maanden zo kan leven. Een verbetering van zijn 
toestand is zeer onwaarschijnlijk. De echtgenote is de wanhoop nabij en verzoekt de sondevoeding te staken. De arts krijgt 
geen contact meer met de man zelf. De arts geeft uiteindelijk gehoor aan het verzoek en stopt de voeding. Een week later is de 
man overleden. 

 
8.2.1 Classificaties gekozen in het vragenlijstonderzoek en tijdens de interviews 
De classificaties waar de respondenten in het vragenlijstonderzoek voor kozen, zijn in de bijlage (B) 
weergegeven. Uit die antwoorden bleek dat een meerderheid van de deelnemende huisartsen de 
casus classificeert als normaal medisch handelen en een natuurlijk overlijden. Acht van de negen 
deelnemende officieren van justitie classificeren het handelen van de arts als levensbeëindigend 
handelen en vinden dat er sprake is van een niet-natuurlijk overlijden dat moet worden gemeld. De 
gemeentelijk lijkschouwers zitten tussen de huisartsen en officieren in. Het professionele perspectief 
(medisch of juridisch) van waaruit wordt geclassificeerd lijkt derhalve van invloed te zijn bij het 
classificeren van deze casus. 
Tijdens de interviews variëren de antwoorden van de respondenten op overeenkomstige wijze als in 

het vragenlijstonderzoek. Een aantal respondenten vindt dat er sprake is van het staken en/of niet 
aanvangen van een behandeling, waarbij de ziekte heeft geleid tot een natuurlijke overlijden van de 
patiënt. Hieronder bevinden zich uitsluitend huisartsen en gemeentelijk lijkschouwers. 
Daartegenover staan respondenten die van mening zijn dat hier sprake is van levensbeëindiging 

                                                 
60 Één uitzondering daarop vormt de arts die met name de geloofwaardigheid van de eerste casus in twijfel trekt. De 
eerste casus is echter juist een niet-fictieve casus geweest, maar werd gebaseerd op gebeurtenissen die zich in 
werkelijkheid hebben voorgedaan, en op deze wijze werden omschreven door de behandelend arts zelf. Zie toelichting 
bij de casus, paragraaf 7.2.3. 
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zonder verzoek of moord/doodslag, waarbij het handelen van de arts heeft geleid tot een niet-
natuurlijk overlijden van de patiënt. De geïnterviewde officieren van justitie kiezen zonder 
uitzondering voor deze classificaties. Daarnaast zijn er ook huisartsen en gemeentelijk lijkschouwers 
die deze mening zijn toegedaan. 
 
8.2.2 Juridisch kader 
Allereerst is in de jurisprudentie bepaald dat het kunstmatig toedienen van voedsel en vocht moet 
worden aangemerkt als een medische behandeling. Het dilemma in de casus gaat daarmee om de 
vraag of het een arts is toegestaan een medische behandeling die de patiënt in leven houdt, te 
staken. Is er in dat geval sprake van normaal medisch handelen of van levensbeëindigend handelen? 
Belangrijk in dit kader is dat het Nederlandse strafrecht ook spreekt van handelen als iemand een 
handelen nalaat terwijl er een plicht tot handelen bestaat. Zo vermeldt een gezaghebbend handboek: 
 

Van (adequate) causaliteit zal kunnen worden gesproken, wanneer er een reële kans is, dat het 
gevolg niet zou hebben plaatsgevonden wanneer de zorgplichthouder zou hebben ingegrepen, 
waarbij de eis blijft gelden dat dit gevolg in het algemeen redelijkerwijze voorzienbaar geweest 
moet zijn. In zo’n geval kan men zeggen, dat door ‘niet doen’, toch iets wordt veroorzaakt.61 

 
Een cruciale vraag in deze casus is dus of de arts wel of niet de plicht had de voeding voort te 
zetten. Er is een tweetal situaties waarin de medisch professionele zorgplicht kan komen te 
vervallen.62 Dat is ten eerste het geval wanneer een wilsbekwame patiënt de behandeling weigert. 
Ten tweede kan de arts besluiten tot staken of niet aanvangen van een behandeling wanneer die 
behandeling ‘medisch zinloos’ is (geworden). Beide situaties licht ik hieronder toe. 

De wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) schrijft voor dat een arts alleen 
mag handelen als een patiënt de arts daar toestemming (informed consent) voor geeft. Indien een 
patiënt verdere behandeling weigert, is de arts verplicht daaraan gehoor te geven. Ook als de 
behandeling al is ingezet, behoudt de patiënt het recht op zelfbeschikking en mag hij verdere 
behandeling weigeren ook als dat betekent dat hij daardoor eerder zal overlijden. 

Een complicerende factor in de eerste casus is dat de patiënt niet meer zelf kan vragen de 
behandeling te staken, en daar gezien de gegeven informatie in het verleden ook niet om heeft 
gevraagd. Als dat wel zo was geweest, dan zou de arts verplicht zijn geweest de behandelweigering 
van de patiënt te respecteren. Zijn handelen zou dan normaal gesproken worden geclassificeerd als 
‘staken van een behandeling’ en normaal medisch handelen. De arts mag dan een verklaring van 
natuurlijk overlijden afgeven en hoeft zich niet te verantwoorden voor een toetsingscommissie of 
Openbaar Ministerie. 

In dit geval kan de patiënt echter zelf zijn wensen niet meer uiten. De vraag is dan of de wens 
van de echtgenote dezelfde status zou kunnen hebben als een weigering van de man zelf. In het 
kader van de toestemmingsvereiste stelt de WGBO dat de arts in geval van een patiënt die niet 
(meer) wilsbekwaam kan worden geacht, diens wettelijke vertegenwoordiger moet raadplegen. Om 
aan te geven wie de arts als vertegenwoordiger zou moeten aanspreken, schrijft de WGBO 
onderstaande volgorde voor63: 
 

1. een curator of mentor; deze kan door de rechter worden benoemd; 
2. de schriftelijk gemachtigde; dit is een persoon die de patiënt toen hij nog wilsbekwaam was, 
gemachtigd heeft om in geval van wilsonbekwaamheid namens hem op te treden; 
3. de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel van de patiënt; 

                                                 
61 Hazewinkel-Suringa & Remmelink (1991: 176) 
62 Leenen noemt nog een derde situatie. Wanneer er bijvoorbeeld maar één beademingsapparaat voorhanden is, en er 
zijn twee patiënten die beademing nodig hebben, dan is er sprake van overmacht en kan het de arts niet worden 
aangerekend wanneer hij niet aan zijn zorgplicht voldoet. Leenen (1977) 
63 Art. 7:465 lid 3 BW 
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4. de ouder, kind, broer of zus van de patiënt. 
 
In de casus is noch sprake van een door de rechter aangewezen curator noch van een schriftelijke 
gemachtigde. De echtgenote kan daarmee worden beschouwd als de wettelijke vertegenwoordiger 
van haar man. De WGBO stelt niet dat het recht van de vertegenwoordiger beslissingen te nemen 
namens de patiënt vervalt in geval van een levensreddende of levensverlengende behandeling. Een 
recente richtlijn uitgegeven door de KNMG zegt daar wel iets over. De KNMG stelt dat “[i]n het 
algemeen wordt aangenomen dat de vertegenwoordiger geen hoogst persoonlijke beslissingen mag 
nemen voor de patiënt, zoals het afzien van een levensreddende behandeling” (cursivering dvt).64 
Met de zinsnede dat dit ‘in het algemeen wordt aangenomen’, laat de richtlijn ruimte voor 
uitzonderingsgevallen. De vraag is of in dit specifieke geval een uitzondering zou mogen worden 
gemaakt. 

Het dilemma dat de wilsonbekwaamheid met zich brengt, zou er juridisch beschouwd niets toe 
doen als de behandeling in kwestie als ‘medisch zinloos’ kan worden geclassificeerd. Het begrip 
‘medisch zinloos’ heeft naast de wil van de patiënt een cruciale rol toebedeeld gekregen als 
rechtvaardigingsgrond voor het staken of niet aanvangen van een medische behandeling. Op het 
moment dat een behandeling naar het professionele oordeel van de arts, ‘medisch zinloos’ is 
geworden is de arts juridisch gezien gerechtvaardigd die behandeling te staken. In het 
gezondheidsrecht is duidelijk geworden dat een arts, zelfs indien (de vertegenwoordiger van) de 
patiënt eist dat de behandeling wordt gecontinueerd, niet verplicht is aan die eis gehoor te geven als 
die behandeling ‘medisch zinloos’ is.65 Met betrekking tot het classificeren van het handelen en het 
overlijden kan worden gesteld dat er sprake is van normaal medisch handelen en een natuurlijk 
overlijden, als de gestaakte behandeling ‘medisch zinloos’ kan worden geacht. Indien de behandeling 
medisch nog wel zinvol is, dan zou er sprake kunnen zijn van levensbeëindigend handelen en een 
niet-natuurlijk overlijden (tenzij de patiënt of diens vertegenwoordiger de behandeling heeft 
geweigerd). 

De vraag die hieruit voortvloeit is uiteraard wanneer er sprake is van ‘medisch zinloos’ handelen. 
Hierover is een berg aan literatuur verschenen. Uit het feit dat er zoveel over geschreven is, kan 
worden afgeleid dat het gaat om een begrip dat zich net als veel andere begrippen die gerelateerd 
zijn aan medisch handelen rond het levenseinde, nauwelijks laat afbakenen op een wijze waar alle 
betrokkenen mee instemmen. Het Handboek Gezondheidsrecht is in dit kader een gezaghebbende bron. 
Leenen noemt drie criteria die bij de vaststelling van ‘medisch zinloos’ handelen kunnen worden 
gehanteerd:66 

1. het handelen draagt niet bij aan de oplossing van het medisch probleem; 
2. de te gebruiken middelen staan niet in redelijke verhouding tot het doel; 
3. een bepaald minimumniveau kan niet meer worden bereikt, en medisch handelen kan daar 

weinig of niets aan verbeteren 
Het grote probleem met het begrip is, dat het tenminste moeilijk en volgens sommigen onmogelijk 
is om het oordeel over de zin van behandeling verschoond te houden van een oordeel over de 
kwaliteit van leven van de patiënt. Leenen schrijft op basis van verzamelde jurisprudentie onder 
andere dat “kwaliteit van leven geen medische aangelegenheid is”, en dat dergelijke oordelen 
hoogstens “in de marge van medische beslissingen aan de orde zijn”.67 Critici verwerpen echter het 
idee dat een oordeel over ‘kwaliteit van leven’ buiten de deur van het oordeel ‘medisch zinloos’ zou 
kunnen worden gehouden. Verpleeghuisarts Keizer bijvoorbeeld, beschouwt het adjectief ‘medisch’ 
in dit kader vooral als een poging te verhullen dat er een oordeel wordt geveld over de kwaliteit van 
leven van een patiënt: “Wie in zo’n situatie zegt ‘medisch zinloos’ sleept een hele 

                                                 
64 KNMG (2004: 94) 
65 Dit kan worden afgeleid uit de zogenaamde ‘Utrechtse zaak’: KG 1999/304, 12 oktober 1999, KG. Nr. 105652 ZA 
99-103 
66 Leenen (1998: 358). 
67 Leenen (1998: 359-360) 
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levensbeschouwing met zich mee, die onmiddellijk bloot komt te liggen als je gewoon zegt: ‘zinloos’ 
“.68 Een vergelijkbare kritiek op het criterium ‘medisch zinloos’, is te vinden in paragraaf 3.11. Daar 
besprak ik kort opmerkingen uit de minderheidsnota bij het rapport van de Staatscommissie, waarin 
Klijn & Nieboer zich tegen het criterium afzetten omdat het een oordeel betreft dat het medisch 
professionele domein te buiten zou gaan.69 

Gezien de moeilijkheden rond het oordeel ‘medisch zinloos’, is het op basis van de informatie in 
de casus waarschijnlijk lastig te beoordelen of voortzetten van de voeding al dan niet medisch 
zinloos kan worden geacht. Eveneens is het moeilijk te beoordelen of de arts het verzoek van de 
echtgenote de sondevoeding te staken moet of mag honoreren. Beide aspecten vormen 
desalniettemin belangrijke juridische overwegingen waarvan kan worden verwacht dat ze in 
redeneringen bij de classificaties van het handelen van de arts en het overlijden van de patiënt zullen 
worden aangetroffen. In de komende paragrafen komen de respondenten aan het woord en zal 
worden bekeken of en zo ja hoe met name deze elementen in de redeneringen zijn te herkennen. 
Tevens zal er aandacht zijn voor elementen die ik hier niet heb genoemd, maar die wel een rol 
spelen in de argumentaties. 
 
8.2.3 ‘Medische behandeling’ 
Met uitzondering van één huisarts, classificeren alle respondenten het kunstmatig toedienen van 
voedsel als een medische behandeling. De betreffende huisarts kan zich niet vinden in de gegeven 
antwoord-opties, en zou deze situatie classificeren als ‘versterven’. “Dat is geen behandeling, een 
peg-sonde”, stelt de arts. “Het is het mogelijk maken van gewoon eten, en in die zin vind ik het 
geen staken van een behandeling, want iemand eten geven is geen behandeling”. De overige 
respondenten classificeren het kunstmatig toedienen van voedsel wél als behandeling, en gaan nader 
in op de vraag of die behandeling zou mogen worden gestaakt of niet. 

 
8.2.4 ‘Medisch zinloos’ 
Hoewel het criterium ‘medisch zinloos’ een grote rol speelt in de medisch-ethische en juridische 
literatuur, wordt het niet door alle respondenten aangegrepen als argument bij het classificeren van 
de casus. Opvallend is dat het criterium door huisartsen nog het meest wordt gehanteerd, gevolgd 
door de gemeentelijk lijkschouwers. Er is slechts één officier van justitie die het noemt. De 
huisartsen die vinden dat verder behandelen in deze casus medisch zinloos is, vinden tevens dat er 
sprake is van een natuurlijk overlijden. Andere huisartsen zien geen grond voor het oordeel 
‘medisch zinloos’ en classificeren het overlijden van de patiënt vervolgens als niet-natuurlijk. 

Uit de toelichting van de huisartsen die de peg-sonde ‘medisch zinloos’ achten, komt naar voren 
dat de ingeschatte ‘kwaliteit van leven’ daarbij de doorslag geeft. Een voorbeeld daarvan is de 
huisarts die het oordeel medisch zinloos als volgt toelicht: 

 
de essentie is dat er geen contact meer mogelijk is. Ik denk dat als er met een  
mens geen enkel contact meer mogelijk is, met niemand in zijn omgeving, met  
zijn vrouw niet, met mij niet, dan vraag ik me af of er überhaupt nog wel 
sprake is van een menselijk bestaan. Het is wel een mens, maar dat contact is  
wel essentieel denk ik. 
 

Een gemeentelijk lijkschouwer benadrukt eveneens het verband tussen zinloosheid en de mate 
waarin nog sprake zou zijn van een menselijk bestaan, en zegt: 

                                                 
 68 Keizer (2004: 626) 
69 Ook in de rapporten van de Commissie Aanvaardbaarheid Levensbeëindigend handelen (CAL) wordt opgemerkt dat 
het oordeel ‘medisch zinloos’ handelen een oordeel over de kwaliteit van leven met zich draagt. Twee doelen spelen een 
rol bij medisch handelen: “behouden van leven” en het “verbeteren (of zoveel als mogelijk behouden) van kwaliteit van 
leven (…) Iedere medische handeling kent beide aspecten, en kan dus ook op beide aspecten gewogen worden.” 
KNMG (1991: 23-24)  
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als de huisarts hier weloverwogen zegt ‘ik staak de sondevoeding’, wat toch wel een medische 
behandeling genoemd mag worden, dan zeg je in feite ik staak een zinloze behandeling, want ik 
hou een plant in leven. 
 

Een andere huisarts tenslotte, legt het verband tussen medisch zinloos handelen en de ingeschatte 
kwaliteit van leven nog directer. Hij formuleert het als volgt: “Medisch handelen werd op een 
gegeven ogenblik zinloos omdat er geen kwaliteit van leven meer uit voortkwam”. 

De vraag of de behandeling medisch zinloos was wordt eveneens naar voren gebracht door 
artsen en gemeentelijk lijkschouwers die vinden dat er sprake is van levensbeëindiging zonder 
verzoek en een niet-natuurlijk overlijden. Deze respondenten vinden echter dat deze behandeling 
niet als medisch zinloos kan worden bestempeld. Zo stelt een huisarts: “De vraag is of dit zinloos 
medisch handelen is geweest. Daar geeft de casus helemaal geen aanleiding toe”. Een gemeentelijk 
lijkschouwer zet als volgt vraagtekens bij de medisch zinloosheid: “Misschien heeft deze meneer 
ondanks al zijn klachten best nog een menswaardig bestaan en dan is het zinvol. Ik haal hier niks uit 
waaruit het tegendeel blijkt.” Weer een andere huisarts vraagt zich af of de behandeling misschien 
zou kunnen worden gestaakt omdat de man wellicht lijdt. De behandeling zou dat lijden slechts 
verlengen en daarmee haar zin verliezen. Maar hij ziet daarvoor geen aanknopingspunten, en zegt: 

 
Je weet niet wat zijn lijden is. Dat is volgens mij een belangrijk punt. Ja, als je echt ziet dat die 
man lijdt…maar ondraaglijk lijden…is daar sprake van? Ik weet het niet. Dat blijft moeilijk. Ik 
snap wel dat de omgeving zegt van ‘die man zit daar maar te zitten’. Wat voelt die man? Heeft hij 
er last van? Ik weet het niet, dat vind ik het moeilijke. 

 
Wat opvalt is dat de eerder geciteerde huisartsen het gebrek aan communicatie koppelen aan het 
mensonwaardige van zijn bestaan.70 Daarom zou kunstmatig voeden medisch zinloos worden, 
waarmee de rechtvaardigingsgrond bestaat om de voeding te staken. Een aantal andere artsen acht 
de kunstmatige voeding juist niet medisch zinloos. Sommige van hen zien het gebrek aan 
communicatie niet als teken van onvoldoende kwaliteit van leven of ernstig lijden maar lijken het 
gebrek aan communicatie juist aan te grijpen om erop te wijzen dat de kwaliteit van leven niet langer 
kenbaar is. Kwaliteit van leven wordt door deze artsen eerder afgemeten aan de mate waarin de 
patiënt de indruk geeft te lijden. 

Zoals gezegd benadrukt slechts één officier van justitie dat het in deze casus zou gaan om de 
vraag: “wat is nog medisch zinvol en wat is niet medisch zinvol”. Maar dit is geen vraag waar hij zelf 
antwoord op zou kunnen geven want, zegt de jurist: “dat vind ik een medische vraag”. Hij 
benadrukt dat een jurist in geval dat een arts beweert dat er sprake is geweest van medisch zinloos 
handelen bij de geneeskundige beroepsgroep te rade zal moeten gaan: 

 
Maar, ehm daarin is inderdaad het, de stem van de behandelend arts niet, eh niet bepalend, nee. 
Ik bedoel, tuurlijk is het goed om te weten wat die er van vindt, maar uiteindelijk kijk je naar wat 
eeh de medische wetenschap er van vindt. Nou…en dat moeten wij dan ook maar afwachten, 
nou dat vind ik soms heel raar. Want eeh,.. ik bedoel, die roepen dingen waar van wij ook weer 
geen verstand hebben en we hobbelen er maar gewoon achteraan, en dat is natuurlijk heel raar 
eigenlijk hè. Deze hele discussie van dat het, eh, wij controleren de medici maar uiteindelijk 
geven de medici zelf het antwoord. 

 
Hoewel deze officier het oordeel wel of niet medisch zinloos handelen dus wel van belang acht in 
deze casus, maakt dat voor hem geen verschil voor de wijze waarop hij de casus classificeert. Hij 

                                                 
70 In de CAL-rapporten (KNMG) is gewezen op het belang van communicatie voor de kwaliteit van leven van de 
patiënt. Als sprake is van leven waarin “bewustzijn, willen en ervaren geen mogelijkheid meer hebben”, schrijft de CAL, 
is de “menselijke kwaliteit van dat leven onder een (on) zeker minimum gekomen”. KNMG (1991: 30) 
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vindt dat er sprake is van ‘levensbeëindigend handelen’ waardoor de patiënt ‘niet-natuurlijk’ is 
overleden. Dat strookt zoals inmiddels duidelijk moge zijn, niet met hetgeen hierover is bepaald in 
bijvoorbeeld het rapport van de Staatscommissie. Op de typerende aspecten van de redeneringen 
van officieren van justitie bij deze casus, kom ik later terug. 

Concluderend: één verschil in het classificeren van deze casus door artsen en juristen is gelegen 
in de aandacht die eerstgenoemden hebben voor het al dan niet medisch zinloos zijn van het 
continueren van de kunstmatige voeding. Een aantal artsen stelt dit aan de orde. Dat de officieren 
op één uitzondering na, de medisch zinloosheid niet ter sprake brengen is opmerkelijk, omdat het in 
de gezondheidsrechtelijke literatuur als rechtvaardigingsgrond geldt voor het staken of niet 
aanvangen van een behandeling. Artsen vragen zich vaker af of die rechtvaardigingsgrond er is, 
maar zij komen onderling tot tegengestelde antwoorden. De enige officier van justitie die het 
‘medisch zinloos’-criterium noemt, laat het desondanks niet meespelen in zijn classificatie-oordeel. 
 
8.2.5 ‘Wilsonbekwaamheid’ en de rol van de echtgenote 
Het ontbreken van een wilsverklaring of wilsuiting van de man werd door alle respondenten – 
huisartsen, gemeentelijk lijkschouwers en officieren van justitie -  aangemerkt als heikel punt in de 
casus. Met name de huisartsen vragen zich tijdens de interviews hardop af hoe de in de casus 
opgevoerde collega het zover heeft laten komen. Zij geven aan dat de arts bij het aanbrengen van de 
peg-sonde  met de man had moeten overleggen, om op die manier te achterhalen hoe de man zélf 
tegen de inmiddels ontstane situatie zou aankijken. Het zou volgens deze artsen het beste zijn 
geweest als de man zijn wil ook op schrift had vastgelegd. Zo zegt een arts, die aangeeft dat hij niet 
zou hebben gehandeld als de arts in de casus: “Als hij nou wel iets getekend zou hebben van ja, in 
zo’n situatie zou ik dat of dat, ja dan wordt het wat makkelijker om zo te handelen”. Ook een ander 
arts geeft aan belang te hechten aan – liefst op schrift vastgelegde -, informatie over wat de man zelf 
zou willen, en zegt: 
  

die huisarts had al veel eerder bij hem moeten zijn om dat vast te leggen en zeggen van ‘als die 
situatie zich voordoet, hoe wil je dan dat ik met je omga?’ Nou en als je dat dan vast hebt liggen, 
ja, dan heb je niks meer te vrezen. Dan kun je die sonde eruit trekken en dan kun je doen wat je 
wilt.  

 
Uit soortgelijke opmerkingen komt naar voren dat huisartsen er belang aan hechten te weten wat de 
patiënt zelf wil of zou hebben gewild. Dat lijkt voort te komen uit de erkenning van het recht op 
zelfbeschikking en de eerder genoemde toestemmingsvereiste (informed consent). Daarnaast lijkt 
het belang dat wordt gehecht aan een getekende verklaring een gevolg van de behoefte van de arts 
zich in te dekken tegen mogelijke kritiek op zijn handelen achteraf. Met een getekende verklaring 
kan worden aangetoond dat de arts handelde op de manier die de patiënt zelf wilde en dan “heb je 
niks meer te vrezen”.71 

Een aantal huisartsen ziet in het ontbreken van de wilsuiting weliswaar een probleem, maar 
beschouwt dat niet als een blokkade voor het besluit de voeding te staken. Zo geeft een arts aan dat 
hij er in principe naar streeft een gesprek met patiënten te hebben waarin de patiënt zijn wensen 
voor de toekomst aangeeft, maar dat dat in deze casus niet het geval is brengt hem niet tot het 
toekennen van zware classificaties aan het handelen van de arts in de casus. Zo redeneert hij: 

 
Nou dat [overleg met de patiënt] is hier dus niet het geval geweest, en dat is het probleem met 
deze situatie, vind ik. Maar, het is geen levensbeëindiging want de patiënt gaat niet rechtstreeks 
dood tengevolge van het stoppen van die van die voeding. Dus ik vind het niet een  
levensbeëindiging, eh, ‘sec’. Ik denk dat de belangrijkste reden van overlijden de onderliggende 

                                                 
71 Ook de WGBO geeft een schriftelijke wilsverklaring een sterke status bij latere wilsonbekwaamheid. 
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aandoening is, dus de Parkinson zelf. Ik vind niet dat, want daar draait het hier natuurlijk om, dat 
de behandeling van de arts op dit moment rechtstreeks de dood veroorzaakt. 

 
Deze huisarts, die het overlijden als natuurlijk classificeert, vindt dat de voeding kan worden 
gestaakt want “hier is geen verbetering meer te verwachten en eh de voeding stoppen we dan op dat 
moment, dan kan ik daar inkomen”. Daarnaast hanteert deze huisarts het ‘kwaliteit van leven’-
argument, waarbij hij aangeeft dat hij voor een oordeel daarover zou afgaan op de echtgenote: 
 

Hij heeft geen kwaliteit van leven op dit moment. Maar nogmaals dan ga ik even vanuit van mijn 
normen hè. En dat is dus het gevaar, ik weet niet wat zijn normen op dit moment zijn. Dat is, 
dat is dus het moeilijke in deze situatie, dat je niet meer goed met hem kan communiceren. Maar 
ik ga er wel van uit dat zijn vrouw zijn normen vertolkt, en daar ga ik dan in deze situatie vanuit. 

 
Opvallend is dat geen enkele huisarts, gemeentelijk lijkschouwer of officier van justitie stelt dat de 
echtgenote kan worden beschouwd als de wettelijke vertegenwoordiger van haar man en dat haar 
oordeel daarom zou kunnen worden gerespecteerd. Geen enkele respondent refereert aan de 
WGBO. De artsen die redeneren in de lijn van de bovenstaande arts, stellen wel vertrouwen in de 
goede bedoelingen van de echtgenote en tonen begrip voor de rol zij in het geheel speelt. Zo zegt 
een andere huisarts: 

 
Er staat nergens dat die man dood wil, maar ja, je snapt natuurlijk op een gegeven moment ook 
wel dat het een toestand is thuis en eeh ja, dat is voor die partners vaak ook buitengewoon 
dramatisch en dan doen we dat dus wel eens. Dat we dan dus toch maar zeggen van, we houden 
op met behandelen. En die mensen krijgen dan ook vaak nog medicijnen voor de Parkinson en 
medicijnen voor de bloeddruk en daar scheiden we dan ook gewoon mee uit. 

 
Op mijn vraag of het overlijden van de patiënt vervolgens als natuurlijk of niet natuurlijk moet 
worden beschouwd, antwoordt de arts resoluut: 

 
Ik zou dit absoluut een natuurlijke dood noemen. Want ik doe niks actiefs om hem dood te 
maken, dat is natuurlijk wel mijn criterium. 
I: Dus dat maakt het natuurlijk, het feit dat u niks actiefs heeft gedaan? 
R: Ja, dat vind ik, dat vind ik dus geen onnatuurlijke dood. Als iemand niet meer eet, dan eeh, 
dan gaat ie dood. 

 
Samenvattend ziet een aantal artsen dus geen belemmering in het ontbreken van de wilsuiting. Deze 
artsen tonen begrip voor de echtgenote en kennen haar een stem in de besluitvorming toe.72 Dat 
doen zij niet op basis van de WGBO, maar op basis van empathie met de echtgenote en de 
veronderstelling dat zij weet hoe de man zijn situatie zou waarderen. Zij classificeren het overlijden 
van de patiënt als natuurlijk en zien het handelen als normaal medisch handelen. Enkele van hen 
onderstrepen het medisch zinloze van de behandeling. Opvallend in de redeneringen is dat zij het 
handelen van de arts kenschetsen als niet-actief of niet rechtstreeks bijdragend aan het overlijden. Op die 
typering kom ik later nog terug. 
Er is ook een aantal huisartsen dat een redenering volgt tegengesteld aan de bovenstaande. Deze 
huisartsen zijn van mening dat de mogelijkheid voor de arts om de sondevoeding te staken is 
vervlogen, omdat de wil van de patiënt niet bekend is. Dat de arts in de casus vervolgens tóch 
besluit de peg-sonde te stoppen, wordt door deze huisartsen gezien als een stap die een medisch-
ethische grens overschrijdt. Een voorbeeld daarvan is de arts die zegt: 
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 In de casusbeschrijving verzoekt de vrouw immers de sonde-voeding te staken. De arts stemt daarmee in. 
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Als je eenmaal aan zo’n toestand begint kun je `m zonder toestemming van de  
patiënt niet beëindigen. Of je had het van tevoren met die man moeten  
overleggen, maar dit gaat me net één stapje te ver. Kijk, als je zoiets doet dan  
manoeuvreer je jezelf dus in een onmogelijke situatie. Je moet wel heel goed  
nadenken als je dit soort grappen gaat uithalen, dat moet je niet doen. 

 
De rol van de echtgenote wekt bij huisartsen die een vergelijkbaar standpunt naar voren brengen, in 
plaats van begrip, juist argwaan op. Het verzoek van de vrouw de voeding te staken wordt gezien als 
een bedreiging voor zuivere medische besluitvorming die de arts zou moeten bewaken. “Wie weet 
zit er wel een erfenis achter”, zo verwoordt een arts een mogelijk kwalijk motief van de vrouw. Een 
andere arts is in dit opzicht heel stellig, en zegt: 

 
Wat ik in dit verhaal vind, is dat eh, hij geeft dus zelf niet aan wat er moet gebeuren. Hij zegt niet 
van ‘ik wil dood’. Hij zegt niet ‘maak er maar een eind aan’, hij zegt niet ‘nou stop de medicijnen 
maar’. Het is de familie die erover gaat. En dat is reageren, en dan zeg ik: dat kan natuurlijk niet! 
Je kan dan niet zeggen van ‘nou stop dat dan maar’. Dat kan niet! 

 
Onder bovenstaande artsen bevinden zich tevens de artsen die hebben aangegeven dat het niet 
mogelijk is te bepalen of hier sprake is van medisch zinloos handelen. Zij classificeren de casus als 
levensbeëindiging en een niet-natuurlijk overlijden. Deze artsen zijn net als alle andere respondenten 
kennelijk niet op de hoogte van de bepaling in de WGBO die aangeeft dat de echtgenote in geval 
van wilsonbekwaamheid als wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt kan optreden en als 
zodanig een mogelijk beslissende stem in de besluitvorming toekomt. Evenmin beroepen artsen die 
vinden dat de behandeling níet mocht worden gestaakt, zich op de genoemde richtlijn van de 
KNMG die stelt dat een wettelijke vertegenwoordiger in het algemeen niet zou mogen beslissen over 
het afzien van een levensreddende behandeling. 
 
8.2.6 Normatief beladen versus neutraal gebruik van classificerende begrippen 
De artsen die een wilsverklaring beschouwen als cruciale voorwaarde om de voeding te mogen 
staken en daarbij de rol van de echtgenote niet vertrouwen, classificeren het handelen van de arts 
steevast als levensbeëindiging zonder verzoek. Op mijn vraag aan een arts wat er zou moeten 
worden ingevuld op de verklaring van overlijden antwoordt een van hen bijvoorbeeld: 

 
Een niet-natuurlijke dood. Dan moet je met de billen bloot. 
I: En waarom is het een niet-natuurlijke dood? 
R: Omdat de man buiten zijn wil geen voedsel krijgt aangeboden. Hij heeft geen keus. Je grijpt 
dus eigenlijk actief in. 

 
Deze arts spreekt in tegenstelling tot de artsen die eerder aan het woord kwamen, over actief 
handelen. Op het gebruik van dit adjectief kom ik zoals gezegd later nog terug. Wat daarnaast 
opvalt bij de huisartsen die het handelen van de arts als levensbeëindigend classificeren en het 
overlijden van de patiënt als niet-natuurlijk, is dat zij de situatie tegelijkertijd ook normatief 
beoordelen. Dat komt tot uiting in een ondertoon van verontwaardiging die doorklinkt in het 
betoog. Soms wordt die ondertoon heel expliciet, zoals bij een huisarts die zegt: “Nou dat is een 
lastige situatie, dat zou ik nog niet doen. Zover ben ik niet. Ik vind dit een slechte huisarts.” Op 
basis van de resultaten uit het vragenlijstonderzoek rees het vermoeden al dat het classificeren door 
artsen sterk wordt beïnvloed door het inhoudelijke of normatieve oordeel dat zij over het handelen 
van de arts in de casus hebben (zie paragraaf 7.5.4). Die veronderstelling kan op basis van de 
interviews worden bevestigd, hetgeen ook bij de bespreking van de andere casus steeds zal zijn 
terug te zien. 
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Het ontbreken van de wilsuiting wordt ook door de officieren van justitie en de gemeentelijk 
lijkschouwers gezien als een problematisch punt in de casus. De officieren van justitie onthouden 
zich echter in tegenstelling tot de artsen zoveel mogelijk van een inhoudelijk oordeel over het 
handelen van de arts. Dat kwam naar aanleiding van het vragenlijstonderzoek in het vorige 
hoofdstuk (paragraaf 7.5.4) al kort aan de orde. Op basis van de interviews blijkt opnieuw dat 
officieren van justitie de classificaties veel meer dan artsen beschouwen als normatief neutrale 
concepten waarmee een inhoudelijk oordeel over het handelen nog niet is geveld. Officieren 
benadrukken regelmatig wanneer zij de casus classificeren als ‘levensbeëindigend handelen’ en ‘niet-
natuurlijk’ overlijden, dat daarmee niet is gezegd dat de arts in de casus in geen geval had mogen 
handelen zoals is beschreven. Juist vanwege het problematische van de casus, geven officieren van 
justitie vooral aan dat de arts in de casus zich toetsbaar moet opstellen. 

De toetsing die de geïnterviewde officieren van justitie daarbij voorstaan is tweeërlei, en komt 
sterk overeen met de wijze waarop euthanasie op dit moment is gereguleerd. Enerzijds geven zij aan 
dat ze vinden dat de arts het staken van de voeding vooraf zou moeten overleggen met een collega, 
en anderzijds vinden zij dat er ook toetsing achteraf mogelijk moet zijn door bijvoorbeeld het 
Openbaar Ministerie. Zo redeneert De Wijkerslooth over deze casus: 

 
Strikt genomen kan het beëindigen van sondevoeding een onderdeel zijn van medisch handelen, 
daar heb ik eigenlijk heel weinig twijfel over. De arts staakt een levensverlengend handelen, en 
dat hoort tot de beoordelingssfeer van een arts. Zit dat in de euthanasie-categorieën? Nee, naar 
mijn gevoel absoluut niet. Wel krijg ik bij dit soort gevallen een licht gevoel van griezel. Want, je 
beslist over iemand zijn leven, zonder veel contact met de patiënt zelf. Dat wil natuurlijk niet 
zeggen dat er ook iets verkeerds aan hoeft te zitten. Maar ik zou wel willen, dat artsen dat niet in 
hun eentje beslissen. Dat ze hun beslissing goed toetsen. […] Ik zou willen dat de arts een 
collega consulteert in dit soort gevallen, en dat hij zich ook echt overtuigt van wat het 
onderliggende motief van de familie is. 

 
Op mijn vraag of de behandelend arts het overlijden van de patiënt wel of niet als natuurlijk mag 
afgeven, antwoordt De Wijkerslooth na wikken en wegen: 
 

In de discussie zitten we op dit moment juridisch gesproken heel erg aan de kant van, alles wat 
niet echt natuurlijk is behoort als een niet natuurlijke dood te worden aangemerkt. Ik vind dat hij 
dat eigenlijk niet moet doen, ik vind dat hij dat niet als natuurlijke dood moet opgeven. […] 
Daarmee is nog niet gezegd dat hij iets verkeerds gedaan heeft. Maar, je moet transparant zijn. 

 
De Wijkerslooth refereert hier impliciet aan een ideaal dat bij de totstandkoming van de euthanasie-
wet centraal stond. Het streven naar transparantie van de praktijk van medisch handelen rond het 
levenseinde speelde daarin een cruciale rol. Ook de officieren van justitie benadrukten het belang 
van transparantie. Zo zegt één van hen: “Het gaat er mij niet om dat het perse fout is, maar wel dat 
het toetsbaar moet zijn.” 

De officieren van justitie komen dus tot dezelfde classificatie-oordelen als een aantal van de 
artsen, maar in tegenstelling tot die artsen benadrukken zij dat daarmee nog geen inhoudelijk 
oordeel is geveld. Voor zover de officieren een inhoudelijk oordeel vellen, heeft dat geen betrekking 
op het medische handelen zelf, maar op het onzichtbaar houden van het handelen door het niet te 
melden. Het classificeren door de officieren wordt in belangrijke mate gedreven door het ideaal van 
een transparante medische praktijk. 
Samenvattend blijken de redeneringen van de huisartsen en de officieren van justitie grofweg in drie 
groepen uiteen te vallen: Huisartsen lijken zich bij het classificeren in belangrijke mate te laten 
leiden door het normatieve oordeel dat zij over de casus hebben. Ten eerste zijn er huisartsen die 
zeggen dat dit mag, omdat er sprake is van medisch zinloos handelen. Zinloos omdat er geen 
verbetering kan worden verwacht, en omdat er geen sprake meer zou zijn van ‘kwaliteit van leven’. 
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Zij tonen zich daarbij niet op de hoogte van de bepaling in de WGBO over de wettelijke 
vertegenwoordiger noch van de richtlijn van de KNMG. Zij staan empathisch tegenover het 
verzoek van de echtgenote de behandeling te staken. Volgens deze huisartsen is er sprake van 
normaal medisch handelen en een natuurlijk overlijden. 

Daartegenover staan huisartsen die zeggen dat dit niet mag, omdat niet bekend is of kan worden 
wat de patiënt zelf wil. Zij geven evenmin te kennen op de hoogte te zijn van bepalingen uit de 
WGBO of van de KNMG richtlijn. De rol van de echtgenote beschouwen zij argwanend. Enkele 
van deze artsen voegen daaraan toe dat bovendien niet kan worden vastgesteld of de behandeling 
medisch zinloos is, omdat er geen contact meer met de patiënt is. Daarmee kan niet worden 
vastgesteld of er ‘kwaliteit van leven’ is of niet. Zij classificeren het handelen als levensbeëindigend 
handelen en het overlijden als niet-natuurlijk. 

Tenslotte geven de officieren aan dat dit misschien mag. Slechts één van hen verwijst daarbij 
expliciet naar de vereiste rechtvaardigingsgrond dat in dat geval zal moeten worden aangetoond dat 
kunstmatige voeding medisch zinloos is geworden. Net zomin als andere respondenten stellen 
officieren van justitie dat de echtgenote als wettelijke vertegenwoordiger een belangrijke en wellicht 
bepalende stem in de besluitvorming heeft. De officieren verwijzen evenals andere respondenten 
geen enkele keer naar de WGBO dan wel naar de KNMG richtlijn. De officieren zijn unaniem van 
mening dat de arts geen verklaring van natuurlijke dood mag afgeven. Zij laten zich bij het 
classificeren van de casus – zoals nog herhaaldelijk zal blijken – in belangrijke mate leiden door het 
achterliggende ideaal van de meldingsregels bij euthanasie: toetsbaarheid. 
 
8.2.7 ‘(niet-) natuurlijk overlijden’ en causaal redeneren door artsen 
Uit de gesprekken blijkt dat het classificeren van het overlijden van de patiënt steeds gepaard gaat 
met een redenering over oorzaak en gevolg, maar dat de respondenten causale verbanden 
verschillend aanbrengen. Weliswaar zien alle respondenten ondervoeding als onmiddellijke 
doodsoorzaak, maar dat is als antwoord niet voldoende, want wat is de oorzaak van de 
ondervoeding? De respondenten die vinden dat er sprake is van een ‘natuurlijk’ overlijden, wijzen 
erop dat de ondervoeding een gevolg is van de onderliggende ziekte. De respondenten die het 
overlijden als ‘niet-natuurlijk’ beschouwen, wijzen het handelen van de arts aan als oorzaak van de 
ondervoeding. 

De officieren van justitie horen zonder uitzondering tot de laatste groep. De causale 
redeneringen die de huisartsen tijdens de interviews te berde brachten zijn meer verdeeld. Op de 
vraag wat als oorzaak van overlijden moet worden aangemerkt antwoordt de ene huisarts 
bijvoorbeeld: “Hij overlijdt door het onthouden van voedsel en vocht. Hij overlijdt niet aan zijn 
Parkinson, daar kan ik het niet aan toeschrijven. Hij overlijdt aan het staken van de behandeling.” 
Deze arts vindt het overlijden niet-natuurlijk, en laat merken dat hij vindt dat de arts de behandeling 
niet zomaar op deze manier had mogen staken. Hij refereert daarbij aan de consultatie-eis die ook 
geldt bij euthanasie: “in dat soort situaties moet je niet alleen beslissen, dan moet je daar anderen bij 
hebben.” Een andere arts geeft precies het tegenovergestelde antwoord op dezelfde vraag: 
 

Dat is absoluut die Parkinson. Dit is een natuurlijke dood. Het feit dat de patiënt nog een paar 
jaar geleefd heeft in al of niet vegetatieve toestand, rolstoelgebonden in elk geval, en niet in staat 
om te slikken, dat had te maken met medisch handelen. Medisch handelen werd op een gegeven 
moment zinloos omdat er geen kwaliteit van leven meer uit voortkwam. Medisch handelen is 
gestaakt en daarna heeft het normale ziekteproces zijn beloop gehad. Het normale ziekteproces 
is dat iemand die niet meer kan slikken dood gaat. 

 
Deze arts ziet de ziekte als oorzaak van de dood, die door medisch ingrijpen kon worden uitgesteld. 
Toen de behandeling echter ‘medisch zinloos’ werd, was het gerechtvaardigd die te staken en werd 
het natuurlijke proces hersteld. Omdat deze arts het staken van de voeding gerechtvaardigd acht, 
neemt hij de handeling - het verwijderen van de voedingssonde -, niet op in de causale keten. 
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De artsen die zich in afkeurende toon uitlaten over het handelen van de arts, zien géén 
rechtvaardigingsgrond voor het staken van de voeding en lijken juist daarom van mening dat de 
handeling wél een plaats in de causale keten moet krijgen. Zo zegt een arts: 

 
die man is daar [kunstmatige voeding] absoluut afhankelijk van. Dus is het een niet-natuurlijke 
dood. Ja, ik kan me voorstellen dat iemand anders er anders over denkt, maar ik ben een 
rechtlijnig type. Je moet ergens een grens trekken. Ja, ik wijk daar niet van af. Ik zou het zo niet 
doen. 

 
Wat duidelijk wordt is dat het classificeren van een overlijden als natuurlijk of niet-natuurlijk geen 
kwestie is van het maken van een logische gevolgtrekking op basis van geconstateerde oorzaken en 
gevolgen. Integendeel, met name onder huisartsen wordt de constructie van de causale keten op 
basis waarvan wordt bepaald of er sprake is van een natuurlijke of een niet-natuurlijke oorzaak van 
overlijden, sterk beïnvloed door het normatieve oordeel dat zij over de casus hebben. Als zij het 
handelen gerechtvaardigd vinden, achten zij de dood natuurlijk. In 8.2.9 kom ik terug op het causaal 
redeneren door officieren van justitie, die een dergelijk normatief oordeel nadrukkelijk achterwege 
willen laten. 
 
8.2.8 Is staken van voeding ‘actief’ handelen? 
Zoals in hoofdstuk 3 is beschreven, werd in de beginjaren van het euthanasie-debat veelvuldig 
gebruik gemaakt van de bijvoeglijke naamwoorden passief en actief, met name om verschillende 
vormen van euthanasie aan te geven. Vooral begin jaren zeventig heerste het idee dat passieve 
euthanasie wel, en actieve euthanasie niet zonder meer toelaatbaar zou zijn. Daarbij duidde passieve 
euthanasie op het nalaten van een medische behandeling waardoor iemand eerder zou komen te 
overlijden dan wanneer niet was nagelaten. Actieve euthanasie duidde op de situatie waarin meer 
dan dat moest worden gedaan, bijvoorbeeld toediening van een euthanaticum, om de zachte dood 
te bewerkstelligen. Het is met name Leenen geweest die halverwege de jaren zeventig tegen de 
termen actieve en passieve euthanasie ageerde (zie paragraaf 3.9). In 1985 werden deze begrippen 
door het invloedrijke rapport van de Staatscommissie Euthanasie terzijde geschoven. Ze werden 
niet langer geschikt geacht om helder onderscheid aan te brengen in medisch handelen rond het 
levenseinde (zie paragraaf 3.11). Uit de interviews blijkt dat geen van de respondenten spreekt van 
actieve of passieve euthanasie. Maar tevens blijkt dat nagenoeg alle respondenten het koppel actief / 
passief (of niet-actief) veelvuldig hanteren om de gekozen classificaties kracht bij te zetten. 

Zowel artsen als juristen die van mening zijn dat het handelen bijdraagt aan het overlijden van de 
patiënt, benadrukken die opvatting door het handelen het adjectief actief mee te geven: “Het 
probleem met de beslissing van een pegsonde is van, ja, het is nooit een tijdelijke oplossing, het is 
net zoiets als iemand aan de beademing leggen,  dat vereist toch een actieve handeling om te zeggen 
van we doen het niet meer”, aldus een arts die vindt dat er sprake was van levensbeëindigend 
handelen en een niet-natuurlijk overlijden. Een andere arts kiest voor dezelfde classificaties, maar 
drukt zich nog wat sterker uit: “die peg sonde zit er al drie jaar dus hij krijgt zijn voeding al drie jaar 
op deze wijze, en deze voeding wordt op actieve wijze onthouden. De sonde wordt gestaakt, zijn 
levensader wordt als het ware afgeknepen”. 

Huisartsen die vinden dat er sprake is van natuurlijk overlijden ontkennen juist het actieve van 
de handeling: “Ik zou dit absoluut een natuurlijke dood noemen, want ik doe niks actiefs om hem 
dood te maken. Dat is wel mijn criterium”, zegt een huisarts bijvoorbeeld. Een andere arts worstelt 
met de argumentatie, en zegt: 

 
Ik beschouw dit als een natuurlijke dood, ook al is er iets dat gestopt wordt. Maar het is wel iets, 
eeh, hoe moet je dat zien…niet-natuurlijk zie ik toch meer dat je actief, nou ja, actiever dan dit. 
Je stopt iets waar je mee door kan gaan, maar zonder die sonde zou die man ook zijn overleden. 
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Het niet-actief zijn van het handelen lijkt voor deze artsen een voorwaarde om het overlijden dat 
daaruit voorkomt, als natuurlijk te classificeren. Steeds gaat dat, zoals ook in de vorige paragraaf 
werd opgemerkt, gepaard met een goedkeuring van het handelen van de arts. 

Een aantal van de artsen die het handelen in deze casus als niet-actief kenschetsen, geven aan 
wat zij dan wél als ‘actieve’ handeling beschouwen. Daarbij wordt steeds verwezen naar het via een 
injectie toedienen van een letaal middel: “Hij is door zijn ziekte overleden. En niet door eh het 
toedienen van medicijnen waardoor hij komt te overlijden. Hè, dus je hebt niet actief medicijnen 
gegeven om hem te doen overlijden”. Of in de woorden van een ander arts: “Stel nou dat ik in die 
sonde een middel gestopt zou hebben in die sondevoeding waardoor die patiënt sneller komt te 
overlijden. Dan zeg je okay, dan is er sprake van een niet natuurlijke dood. Eeh, maar op dit 
moment doe ik niks. Dus dan vind ik ‘t natuurlijk.” Een gemeentelijk lijkschouwer zegt het als volgt: 
 

Als je een…iemand kunstmatig voeding toedient, en je zegt ‘dat stop ik’, dan is de logische 
consequentie ook dat je de infuusnaald eruit haalt. In die zin vind ik dat niet een actieve 
handeling extra. Hè, dus het is iets anders dan dat je zegt ik steek nu de naald in iemands arm om 
reden dat ik hem ook iets ga spuiten waaraan die dood gaat. 

 
Er is één arts die aangeeft dat hij ‘euthanasie’ in dit geval een betere optie zou hebben gevonden. Ik 
vroeg hem vervolgens aan te geven wat hij daarmee voor ogen had, waarop hij zei: “Ja, 
actieve…nou, dat mag je niet meer zeggen tegenwoordig, maar…een spuitje.” 

Samenvattend kan worden gesteld dat het al dan niet als ‘actief’ classificeren van het staken van 
de voeding, bij de artsen steeds parallel loopt met het al dan niet als ‘natuurlijk’ classificeren van het 
overlijden. Als de handeling niet als ‘actief’ wordt beschouwd, wordt het evenmin in verband 
gebracht met de dood van de patiënt. De artsen verschillen van mening of het staken van de 
voeding in deze casus wel of niet actief handelen zou moeten worden genoemd. 

Wat verder duidelijk wordt is dat er volgens sommige artsen uitsluitend sprake is van actief 
handelen als dodelijke middelen worden toegediend. Dat gebeurt in deze casus niet, dus is er 
volgens hen ook geen sprake van actief handelen en dus evenmin van een niet-natuurlijk overlijden. 
Deze artsen beschouwen het geven van een direct dodende injectie daarmee als de essentie van 
‘levensbeëindigend handelen’. Zij hanteren daarmee een formele en smalle opvatting van 
levensbeëindigend handelen die ook bij de behandeling van de volgende casus zal zijn terug te zien. 

Deze artsen lijken zich gezien die smalle opvatting niet te realiseren dat het nalaten of staken van 
medische handeling waar een plicht tot handelen bestaat, juridisch beschouwd wel degelijk zou 
kunnen worden geclassificeerd als levensbeëindigend handelen. De opvatting dat er alleen sprake 
kan zijn van levensbeëindiging in geval van toediening van middelen, is overigens ook herkenbaar in 
het classificatie-systeem dat is gehanteerd door Van der Maas et al.. In paragraaf 6.6 gaf ik aan 
waarom dat niet overeenstemt met het geldende gezondheidsrecht. 
 
8.2.9 De redeneerwijze van officieren van justitie 
De officieren van justitie volgen dezelfde betoogtrant als de huisartsen die het handelen als ‘actief’ 
zien en derhalve in oorzakelijk verband brengen met het (niet-natuurlijke) overlijden. Geen van de 
juristen twijfelt aan het causale verband dat volgens hen bestaat tussen het staken van de 
behandeling en de ingetreden dood. Het overlijden mag niet als ‘natuurlijk’ worden afgegeven, 
omdat er redelijkerwijs van kan worden uitgegaan dat de arts op het moment dat hij de voeding 
stopt kon voorzien dat de patiënt daardoor sneller zou komen te overlijden. 

Zo redeneert een officier van justitie: “Je creëert een oorzaak waardoor iemand overlijdt. […] 
Het is iemand waar van alles mee mis is, maar niet iets wat een natuurlijk overlijden op dit moment 
veroorzaakt.” Met andere woorden, als de arts niets had gedaan en de situatie had gelaten zoals die 
was, had de patiënt langer geleefd. Nu doet hij wel iets, daardoor overlijdt de patiënt op een eerder 
moment, en de arts heeft dat kunnen voorzien. Deze officier zet zijn classificatie kracht bij door een 
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vergelijking te maken met andere vormen van levensbeëindiging waarbij het gevolg van handelen 
ook door de actor kan worden voorzien: 

 
Ik bedoel, in feite in juridische zin is ‘t voor mijn gevoel hetzelfde of je nu een mes in iemand 
prikt en daardoor overlijdt hij, of je zorgt ervoor dat hij geen voedsel tot zich kan nemen. Kijk 
het is in feite de situatie van, iemand gijzelt iemand anders en geeft hem dan geen voedsel, nou 
op een gegeven moment overlijdt iemand dan. 

 
De causale redenering van de officieren van justitie lijkt niet veel af te wijken van de artsen die 
eveneens zeggen dat er sprake is van levensbeëindiging. Toch is er een verschil, omdat in de 
redeneringen van artsen die vinden dat er sprake is van levensbeëindiging zoals gezegd steeds een 
directe afkeuring van dat handelen doorklinkt. In de redenering van de officieren gaat het 
classificeren van een handelen als levensbeëindiging niet gepaard met een dergelijk normatief 
oordeel. Dat blijkt ook bij de bovenstaande officier, die na het bovenstaande speculeert over een 
mogelijke rechtvaardigheidsgrond voor het handelen van de arts, en zegt: 
 

Maar hij staat wel in een conflict van plichten, je kunt het de man niet meer vragen, eeeh… zijn 
echtgenote heeft er wel een hele duidelijke mening over, en hoe ga je daar mee om en dat is 
natuurlijk, ja toch een hele andere situatie met iemand die gewoon puur omdat ie last heeft van 
iemand anders, eeh uit eigen belang iemand zou vermoorden. 

 
Hoewel de officier het handelen classificeert als levensbeëindigend handelen, onderstreept hij 
daarbij dat het níet zonder meer ontoelaatbaar is wat de arts doet. Opvallend is daarbij dat de 
officier een eventuele rechtvaardiging niet zoekt in de door het gezondheidsrecht uitgezette paden. 
Hij wijst niet op het mogelijk ‘medisch zinloze’ van de behandeling, noch op het gegeven dat de 
echtgenote aan de hand van de WGBO kan worden beschouwd als de wettelijke vertegenwoordiger 
van de patiënt en in die hoedanigheid de kunstmatige voeding wellicht zou kunnen weigeren. Wel 
wijst hij op een mogelijk conflict van plichten – de rechtsfiguur die als rechtvaardigingsgrond voor 
euthanasie succesvol is gebleken. 

De vergelijking die de officier maakt met andere vormen van levensbeëindiging wordt niet 
ingezet om te zeggen dat de arts iets ontoelaatbaars deed, maar om duidelijk te maken dat de arts in 
de casus net zo goed als degene die ‘een mes in iemand prikt’, heeft kunnen voorzien dat zijn 
handelen het leven van de patiënt sneller zou beëindigen dan wanneer de voeding niet was gestaakt. 
De  hier herkenbare juridische leer van de ‘redelijke toerekening’ wordt ingezet om te bepalen of er 
sprake is van opzet (ofwel een ‘geobjectiveerde’ intentie; zie ook paragraaf 6.5), wordt ook door 
andere officieren gehanteerd. Omdat de arts het gevolg van zijn handelen heeft kunnen voorzien 
zou het voorzienbare gevolg hem eveneens kunnen worden toegerekend. De arts zou zich daarom 
toetsbaar moeten opstellen, en zou daarom geen verklaring van natuurlijk overlijden mogen 
afgeven. Of er ook sprake is geweest van een ontoelaatbaar handelen zal door middel van toetsing 
moeten worden onderzocht. Dan kan duidelijk worden of het handelen kan worden 
gerechtvaardigd. 

Ondanks voorgaande argumenten kost het de officieren van justitie – net als overigens de andere 
respondenten – moeite om de gekozen classificaties met een heldere redenering te onderbouwen. 
Officieren van justitie vinden daarbij vaak een extra troef met het argument dat er tenminste twijfel 
bestaat over de oorzaak van overlijden, en: “in de wet staat zelfs als je twijfelt is het een niet-
natuurlijke dood”. Hierbij refereren zij aan de Wet op de Lijkbezorging, waarin is bepaald dat de 
arts alleen een verklaring mag geven “indien hij ervan overtuigd is dat de dood is ingetreden ten 
gevolge van een natuurlijke oorzaak”.73 

                                                 
73 Zie paragraaf 3.14, waarin de meldingsprocedure is uiteengezet. In bijlage C zijn diverse wetsbepalingen opgenomen. 
Één van de artsen noemt het ‘twijfel’-argument eveneens en zegt met enige trots: “Ik behoor tot de artsen, die als ik 
iemand dood in bed aantref, ben ik nogal makkelijk geneigd om geen verklaring van natuurlijke overlijden af te geven, 
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Tijdens de interviews beargumenteren de officieren ook waaróm zij vinden dat de balans bij 
twijfel moet doorslaan naar niet-natuurlijke zijde. Daarbij refereren ze niet alleen aan de wet, maar 
wordt gewezen op het betrachten van openheid en transparantie door de behandelend arts. Dat 
bleek ook uit een eerder aangehaalde citaat van De Wijkerslooth. Een van de officieren van justitie 
geeft als volgt aan waarom hij vindt dat het van belang is het overlijden in de casus als niet-
natuurlijk te beoordelen: 

 
Het bijkomende voordeel van als je het inderdaad kwalificeert als een niet natuurlijke dood is dat 
je het in ieder geval op een of andere manier gemeld krijgt als officier, dát vind ik dus belangrijk. 
Het ontrekt zich volstrekt aan je waarneming als het een natuurlijke dood is, en dan kun je in 
ieder geval nog eens navragen hoe het gegaan is, wie nou wat precies gezegd heeft en of – 
inderdaad, het is dan geen euthanasie – maar of er op een andere manier onoorbaar of 
strafrechtelijk is gehandeld. 

 
Uit eigen beweging verplaatst deze officier zich vervolgens in de redenering van een arts die zegt dat 
de dood in deze casus natuurlijk is: “Ik weet, je kunt ook de andere kant op redeneren, je kunt ook 
zeggen dat het een natuurlijke dood is omdat hij overleden is aan die Parkinson, het feit dat hij oud 
is et cetera, dus als je geen eten meer krijgt, dat is een natuurlijke dood.” Op mijn vraag welke van 
beide redeneringen volgens deze officier van justitie juridisch gezien dan gevolgd zou moeten 
worden antwoordt hij:  “Daar is heel veel discussie over, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Het enige 
dat ik wel weet is, dat als je twijfelt, dat het dan een niet natuurlijke dood is”. 

Hetzelfde standpunt verwoordt De Wijkerslooth, die opmerkt: “alles is niet-natuurlijk wat niet 
zonder twijfel natuurlijk is”. 
 
8.2.10 Toetsen ter verheldering 
De officieren zijn kritisch over het huidige recht, dat voor casus als deze volgens hen onvoldoende 
houvast biedt. Een officier van justitie suggereert dat de zorgvuldigheid van het handelen in dit 
soort gevallen nu onvoldoende gegarandeerd is, en zegt: 
 

Als je het gechargeerd bekijkt, dan vind ik het dus eigenlijk heel raar, dat je bij euthanasie, dat je 
daar een enorm vangnet van regels omheen maakt. En dit, omdat het nou eenmaal volgens de 
wet niet onder euthanasie valt of niet als euthanasie wordt gezien, dat dit niet met waarborgen is 
omkleed. Dat vind ik eigenlijk bizar. 

 
De Wijkerslooth geeft uiting aan hetzelfde oordeel, zij het in iets andere bewoordingen: “Kun je dit 
onder omstandigheden beslissen? Ik vind van wel. Ik vind het niets met euthanasie te maken 
hebben. Ik vind wel dat je dat proces wel met waarborgen moet begeleiden.”  

Wat in passages als deze duidelijk wordt, is dat het officieren van justitie een doorn in het oog 
lijkt te zijn dat er voor dit soort handelingen geen inhoudelijke en procedurele regels zijn zoals die 
voor euthanasie wel bestaan. Mede daarom is het toetsbaar maken van het handelen voor de 
geïnterviewde juristen een belangrijke reden om het de casus te classificeren als levensbeëindiging / 
niet-natuurlijk overlijden. Zo concludeert de zojuist geciteerde officier van justitie bij deze casus: 
“Eigenlijk voorziet de wet daar helemaal niet in. Het is wat dat betreft eh.. ja puur het stoppen van 
de behandeling, het stoppen van de voeding .. in dit geval. Het valt dus niet onder euthanasie”. 
Toch vindt deze officier dat dit moet worden geclassificeerd als een niet-natuurlijk overlijden, 
waarmee het handelen toetsbaar wordt. Een andere officier zegt eveneens dat de huidige wetgeving 

                                                                                                                                                             
terwijl er artsen zat zijn die daar hun hand niet voor omdraaien. Als voorbeeld… Want dan denk je, in de wet staat: bij 
twijfel, niet. Nou ik twijfel, dus: niet. Zo denkt een jurist, denk ik, he. Ik geef het maar even als voorbeeld. En dan blijkt 
later mischien dat het wel een natuurlijke dood was, maar ja, dan heb ik daar ook vrede mee.” Dit was tevens de arts die 
vond dat de arts hier te ver gaat, en daarom zei dat de arts in de casus “met de billen bloot“ zou moeten. Hij zat er met 
zijn inschatting van de jurist niet ver naast als het om officieren van justitie gaat. 
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niet in dergelijke gevallen voorziet, en concludeert dat het handelen in deze casus “strikt juridisch” 
bekeken tot moord of doodslag moet worden gerekend. Op mijn vraag wat hij bedoelt met “strikt 
juridisch”, wordt het gebrek aan houvast bij heldere richtlijnen geïllustreerd door de onduidelijkheid 
van het antwoord: 

 
Nou wat ik er mee bedoel is, is dat dit natuurlijk toets… eh situaties zijn die in vrijwel elk 
verpleegtehuis eeh met enige regelmaat…toekomen, eeh die niet gemeld worden, waarbij de 
gemiddelde arts eh het gevoel heeft dat ie iets eh compleet kundig doet. Alleen wat, laat ik het zo 
zeggen, de wet heeft het in ieder geval niet geregeld als de omstandigheid waarbij het toegelaten 
is om het overlijden van iemand te bevorderen, dat is wat je aan het doen bent.74 

 
De kritiek van de officieren van justitie dat er voor casus als deze geen duidelijke richtlijnen zijn 
opgesteld, is overigens maar gedeeltelijk terecht. Immers, de criteria op basis waarvan een medische 
handeling valt onder de medische exceptie en als normaal medisch handelen kan worden 
geclassificeerd, maken al jaren deel uit van de gezondheidsrechtelijke literatuur: weigering van de 
patiënt en het ‘medisch zinloos’ zijn van de behandeling. Slechts één van de vijf geïnterviewde 
juristen noemt het criterium ‘medisch zinloos’, en geen van hen verwijst naar bestaande bepalingen 
over de beslissingsbevoegdheid van de wettelijke vertegenwoordiger (WGBO, KNMG richtlijn). 
 
8.2.11 Conclusies bij casus I 
Samengevat kan over het classificeren van het handelen en het overlijden bij deze casus het 
volgende worden gezegd. Op een uitzondering na, beschouwen alle respondenten het geven van 
kunstmatige voeding, overeenkomstig het gezondheidsrecht, als een medische behandeling. Het 
huidige gezondheidsrecht stelt dat het staken van een dergelijke behandeling is gerechtvaardigd, als 
de behandeling ‘medisch zinloos’ kan worden geacht. Opvallend is dat slechts één van de 
geïnterviewde juristen die rechtvaardigingsgrond noemt. De enige officier die dit criterium noemt, 
onderstreept dat hij zelf niet kan beoordelen of daarvan sprake is. Om dat te beoordelen zou hij te 
rade gaan bij een medicus. De geïnterviewde medici - huisartsen en gemeentelijk lijkschouwers -, die 
het criterium regelmatig wel noemen, verschillen echter sterk van mening over de vraag of het 
geven van kunstmatige voeding in deze casus als medisch zinloos kan worden geclassificeerd. 
Degenen die behandeling niet medisch zinloos vinden, hanteren steeds classificaties van 
levensbeëindigend handelen en niet-natuurlijke dood. Degenen die vinden dat de behandeling wel 
medisch zinloos is, vinden dat er sprake is van normaal medisch handelen en een natuurlijk 
overlijden. 

De geïnterviewde artsen blijken het oordeel of hier sprake is van medisch zinloosheid, te 
beantwoorden aan de hand van de vraag of er sprake is van kwaliteit van leven. Degenen die vinden 
dat de kunstmatige voeding medisch zinloos is geworden, vinden dat er een gebrek is aan kwaliteit 
van leven omdat de patiënt niet meer kan communiceren. Degenen die het geven van de voeding 
niet medisch zinloos achten, zeggen juist dat de kwaliteit van leven niet kan worden gekend nu niet 
meer met de patiënt kan worden gecommuniceerd. 
Nagenoeg alle respondenten zien een probleem in het ontbreken van een wilsuiting van de man. 
Opvallend is echter dat geen enkele respondent zich realiseert dat de echtgenote, gezien de 
bepalingen die daarover in de WGBO zijn opgenomen, kan worden beschouwd als de wettelijke 
vertegenwoordiger van haar man en dat haar als zodanig in dit specifieke geval een belangrijke en 
wellicht beslissende stem in de besluitvorming toekomt. Evenmin verwijzen de respondenten naar 
de genoemde richtlijn van de KNMG waarin wordt gesteld het staken van een levensreddende 
behandeling “in het algemeen” niet door de wettelijke vertegenwoordiger beslist zou mogen 
worden. Huisartsen die het handelen classificeren als normaal medisch handelen geven wel aan 

                                                 
74 Deze officier speculeerde verder dat een eventuele rechtvaardigingsgrond zou kunnen worden gevonden in de 
noodtoestand in de zin van een conflict van plichten, de rechtsfiguur dat ook de strafbaarheid van euthanasie kan 
opheffen. 
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vertrouwen te stellen in de motieven van de echtgenote die verzoekt de voeding te staken, en uiten 
geen bezwaar tegen het inwilligen van dat verzoek. Huisartsen die spreken van levensbeëindigend 
handelen zijn echter van mening een arts niet op een dergelijk verzoek van naasten of familie zou 
mogen ingaan. 

Bij de huisartsen is herhaaldelijk te zien dat het classificeren van het handelen en het overlijden 
hand in hand gaat met een normatief oordeel over het handelen van de arts. Dikwijls lijken zij 
impliciet uit te gaan van de redenering ‘het overlijden is natuurlijk, als de arts niets te verwijten valt’. 
De in paragraaf 7.5.4 opgeworpen veronderstelling dat artsen met de classificaties tevens een 
inhoudelijk oordeel uitspreken over de toelaatbaarheid van het handelen kan op basis van de 
gesprekken over deze casus dan ook worden bevestigd. Het is daarom niet waarschijnlijk dat een 
arts een overlijden dat het gevolg is van medisch handelen dat in de ogen van de arts toelaatbaar en 
lege artis is, als niet-natuurlijk overlijden zal classificeren en melden. Het gegeven dat artsen 
ondubbelzinnige euthanasie-gevallen die aan alle zorgvuldigheidseisen voldoen wél melden als niet-
natuurlijk overlijden, lijkt in dit kader de spreekwoordelijke uitzondering te zijn die de impliciete 
regel ‘een niet-natuurlijke dood betekent dat de dood een gevolg is van ontoelaatbaar of onzuiver 
handelen’, bevestigt. Dit zal ook bij de volgende twee casus te zien zijn. 

De officieren van justitie hanteren de classificaties in tegenstelling tot de artsen, als neutrale 
begrippen die nog geen inhoudelijk oordeel over het handelen impliceren. Officieren van justitie 
laten zich bij het classificeren van de casus in belangrijke mate leiden door het achterliggende ideaal 
van de meldingsregels bij euthanasie: het handelen van de arts moet toetsbaar zijn en de medische 
praktijk transparant. Officieren van justitie baseren het oordeel dat er sprake is van niet-natuurlijk 
overlijden daarnaast op de redenering ‘bij twijfel is er sprake van een niet-natuurlijk overlijden’. Ten 
aanzien van die stelregel kan op basis van het vragenlijstonderzoek en de interviews echter worden 
opgemerkt dat die nauwelijks invloed zal hebben op de mate waarin artsen casus zoals die in dit 
onderzoek zijn gebruikt, zullen melden. Uit het vragenlijst-onderzoek is gebleken dat de huisartsen 
die het handelen van de arts in de verschillende casus instemmend beoordelen tevens de artsen zijn 
die aangeven ook zelf in de praktijk zo te hebben gehandeld of zich dat te kunnen voorstellen (zie 
ook paragraaf 7.5). Die artsen twijfelen niet, maar zijn er juist van overtuigd dat de dood is 
ingetreden ten gevolge van een natuurlijke oorzaak. Zij wijzen daarbij op de onderliggende ziekte. 

De officieren van justitie stellen ten slotte dat het voor casus als deze aan adequate regulering 
zou ontbreken. Dat is gezien de aanzienlijke hoeveelheid gezondheidsrechtelijke literatuur op dit 
gebied niet terecht, aangezien ‘medisch zinloos’ en ‘behandelweigering’ daarin gelden als criteria die 
het staken van een behandeling kunnen rechtvaardigen waarbij het overlijden van de patiënt als 
natuurlijk mag worden geclassificeerd. De interviews met betrekking tot deze casus wijzen erop dat 
artsen op verschillende wijze met beide criteria omgaan en dat de officieren van justitie met die 
criteria niet vertrouwd zijn. Het ontbreekt dus niet zozeer aan regulering, maar wel aan kennis en 
consensus over hoe de bestaande regels in een casus zoals hier besproken zouden moeten worden 
geïnterpreteerd en toegepast. Het gevolg daarvan is dat het handelen verschillend wordt 
geclassificeerd en door de één wel en de ander niet wordt gerekend tot handelen waarvoor de 
juridische meldingsplicht geldt. 
 
 
8.3. Casus II ‘Slapen tot het eind’, euthanasie of terminale sedatie? 
 
Bij een man (72 jaar) wordt slokdarmkanker vastgesteld. De slokdarm blijkt geheel te moeten worden verwijderd. Omdat 
eten en drinken niet meer gaat, krijgt hij dat via een sonde toegediend. Als de man uit het ziekenhuis wordt ontslagen geeft 
hij nadrukkelijk aan niet naar een verpleeghuis te willen. Met behulp van intensieve thuiszorg en hulp van familie kan de 
man naar huis. Na een aantal maanden worden uitzaaiingen geconstateerd die in het ziekenhuis behandeld zouden kunnen 
worden. De man geeft zijn huisarts echter te kennen dat hij dat niet wil. Hij wil thuis sterven in het bijzijn van zijn familie. 
Als hij veel pijn krijgt, geeft de huisarts hem morfine. Desondanks blijft de patiënt erg onrustig. Hij kan niet of nauwelijks 
slapen en is soms angstig. De situatie is zwaar, zowel voor de man zelf als voor zijn familie. De huisarts bespreekt met 
patiënt en familie de mogelijkheid de patiënt in slaap te brengen. Tijdens de slaap zal de sondevoeding worden stopgezet, 
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waarna hij rustig en pijnloos zal overlijden. Na een dag bedenktijd vraagt de patiënt de arts het scenario uit te voeren, 
hetgeen gebeurt. Na drie dagen overlijdt de man. 

 
8.3.1 Classificaties gekozen in het vragenlijstonderzoek en tijdens de interviews 
Het vragenlijstonderzoek liet zien dat er ook bij deze casus verdeeldheid bestaat zowel over de 
vraag hoe het handelen van de arts als het uiteindelijke overlijden van de patiënt zou moeten 
worden geclassificeerd (zie bijlage B voor gedetailleerde resultaten). Het overgrote deel van de 
officieren van justitie kiest, net als bij andere casus, voor classificaties die vallen onder 
‘levensbeëindigend handelen’ - waarbij het merendeel kiest voor ‘euthanasie’ -, en een ‘niet-
natuurlijk overlijden’. De huisartsen en gemeentelijk lijkschouwers vinden vaker dat er sprake is van 
‘natuurlijk overlijden’ en kiezen voor classificaties die in het vragenlijstonderzoek werden gerekend 
tot ‘normaal medisch handelen’, waaronder ‘palliatieve zorg’, ‘staken van een behandeling’, 
‘stervenshulp’ en ‘terminale sedatie’. 

Tijdens de interviews concentreert de verdeeldheid over de wijze waarop het handelen van de 
arts zou moeten worden geclassificeerd zich rond twee redeneertrajecten: óf de respondent 
classificeert de casus als ‘euthanasie’ en ‘niet-natuurlijk overlijden’ óf als ‘terminale sedatie’ en een 
‘natuurlijke dood’.  Op enkele uitzonderingen na volgen de geïnterviewde artsen en gemeentelijk 
lijkschouwers het tweede traject, waarbij zij zoeken naar argumenten om de classificaties ‘terminale 
sedatie’ en een ‘natuurlijke dood’ te onderbouwen. De officieren van justitie volgen het eerste 
traject. Een enkeling betwijfelt of dit ‘euthanasie’ kan worden genoemd, maar alle officieren zijn van 
mening dat er sprake is van een ‘niet-natuurlijk overlijden’. 

Hoewel de officieren van justitie de casus geloofwaardig achten, geven zij aan nooit een 
dergelijke casus in de praktijk te zijn tegengekomen. De artsen vinden de casus zowel geloofwaardig 
als herkenbaar. “Ik vind het sowieso een zeer reëel iets dat zo uit de praktijk zou kunnen komen”, 
geeft een arts aan. Sommigen vertellen een vergelijkbare casus niet zelf te hebben meegemaakt, 
maar geven wel aan zich te kunnen voorstellen dat het gebeurt of hebben van collega’s over 
dergelijke situaties gehoord. 

Dat de respondenten zich tijdens de interviews haast uitsluitend hebben gericht op de 
classificaties ‘terminale sedatie’ en ‘euthanasie’, is hoogstwaarschijnlijk een gevolg van de discussie 
die in de maanden februari tot september 2003 - precies tussen de uitvoering van het 
vragenlijstonderzoek en de afname van de interviews in -, regelmatig aandacht trekt in de media. 
Deze discussie concentreert zich rond de vraag of ‘terminale sedatie’ en ‘euthanasie’ wel of niet 
moeten worden onderscheiden als verschillende handelingen. Voordat ik het juridische kader bij 
deze casus omschrijf en inga op de redeneringen die tijdens de interviews naar voren zijn gebracht, 
beschrijf ik kort het verloop van die discussie. 
 
8.3.2 Ophef over terminale sedatie 
De discussie kent drie belangrijke aanjagers. Ten eerste zendt televisie-omroep de KRO op 28 
februari 2003 een documentaire uit getiteld Een dode letter. Buitenwettelijke euthanasie in Nederland. In de 
documentaire wordt aandacht besteed aan ‘terminale sedatie’, een relatief nieuw begrip in het debat 
ten aanzien van medisch handelen rond het levenseinde. Het begrip verwijst doorgaans naar het in 
diepe slaap brengen (sederen) van een patiënt, in de verwachting de slaap tot aan het overlijden te 
handhaven. Vaak gaat het sederen gepaard met het afzien van het (kunstmatig) toedienen van 
voeding en vocht. 

In de KRO-documentaire stellen artsen, ethici en onderzoekers van verschillende achtergrond 
dat er geen onderscheid zou bestaan tussen ‘terminale sedatie’ en ‘euthanasie’. Dat zou betekenen 
dat met het niet melden van ‘terminale sedatie’, de euthanasie-wet wordt ontdoken. Tevens wordt 
gesteld dat terminale sedatie in de medische praktijk op grote schaal zou worden toegepast om zo 
de wet te omzeilen. “Duizenden gevallen van levensbekorting worden niet gemeld bij de Regionale 
Toetsingscommissie. Dat is in strijd met de wet”, schrijven de programmamakers in de 
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aankondiging.75 Zij concluderen in het programma dat de wet niet werkt en daarom zou moeten 
worden teruggedraaid. 

Het programma doet stof opwaaien in de artsenwereld en ver daarbuiten. Zo wijdt zelfs het 
internationaal vermaarde tijdschrift The Lancet er een artikel aan, waarin overigens wordt 
gesuggereerd dat artsen die deelnamen aan het programma niet tevreden zijn met de wijze waarop 
ze in beeld zijn gebracht, en dat ze het evenmin eens zijn met de conclusies van de 
programmamakers.76  Het programma is hoe dan ook uitgezonden, en dat is niet aan de aandacht 
van parlementsleden ontsnapt. Begin maart 2003, daags na de uitzending, worden kamervragen 
gesteld naar aanleiding van het programma.77 Staatssecretaris Ross-Van Dorp houdt de boot af, en 
verwijst in haar antwoorden steeds naar het op handen zijnde rapport van het derde landelijke 
onderzoek naar de praktijk van medisch handelen rond het levenseinde. Dat rapport, dat uitgebreid 
is besproken in hoofdstuk 6, zou de benodigde helderheid over de zaak brengen. 

Twee maanden later verschijnt het betreffende onderzoeksrapport. De onderzoekers Van der 
Wal en Van der Maas schatten dat er in vier tot tien procent van alle sterfgevallen sprake is van 
terminale sedatie, wat overeenkomt met circa vijfeneenhalf- tot veertienduizend sterfgevallen per 
jaar. Zoals in paragraaf 6.15 is besproken, hebben de onderzoekers terminale sedatie opgevat als een 
combinatie van sederen en het vervolgens afzien van vocht en voeding. De onderzoekers hebben 
getracht de door hen getelde gevallen van terminale sedatie in verschillende vormen te 
onderscheiden op basis van de intenties waarmee artsen de handeling hebben uitgevoerd. Zij 
concluderen dat slechts een klein gedeelte van die gevallen - iets minder dan negenhonderd -, als 
levensbeëindigend handelen (meestal ‘euthanasie’) kan worden geclassificeerd en dus als zodanig 
zouden moeten worden gemeld (zie paragraaf 6.15). Met deze conclusie lijkt de rust te zijn 
weergekeerd. 

Dat duurt echter maar kort, want op 26 juni 2003 - een maand na publicatie van het rapport -, 
gooit voorzitter van het college van procureurs-generaal De Wijkerslooth de knuppel terug in het 
hoenderhok. In het huisorgaan van het Openbaar Ministerie Opportuun stelt De Wijkerslooth - die 
overigens lid was van de onderzoekscommissie die het onderzoek van Van der Wal et al. begeleidde 
-, dat “terminale sedatie in haar effect gelijk kan zijn aan euthanasie”.78 Dergelijk handelen zou 
daarom net als euthanasie aan de hand van externe controle op zorgvuldigheid moeten worden 
getoetst, aldus De Wijkerslooth. Het artikel leidt andermaal tot vele reacties in diverse media. De 
begripsverwarring neemt daarbij hand over hand toe omdat de woorden van De Wijkerslooth onder 
andere worden uitgelegd als zou hij het hebben over ‘versterven’, hetgeen doorgaans verwijst naar 
weer een net iets andere vorm van medisch handelen rond het levenseinde.79 
Het duurt niet lang of er worden wederom kamervragen gesteld, die ditmaal worden beantwoord 
door Minister van Justitie Donner, mede namens zijn collega Staatssecretaris Ross van VWS. Met 
een omtrekkende beweging beantwoordt de Minister de vraag of hij de mening van De 
Wijkerslooth, dat ook terminale sedatie toetsing behoeft, deelt. Donner schetst welk onderscheid er 
tussen de twee handelingen dient te worden gemaakt: “Terminale sedatie kan men beschouwen als 
sedatie aan het einde van het leven, wanneer duidelijk is dat de patiënt zal overlijden. Bij euthanasie 

                                                 
75 Zie website KRO, 28 februari 2003:  
www.kro.nl/reporter/dossiers/Eendodeletter/introductie.asp?ComponentID=79541&SourcePageID=79110#1 
76 Kolfschooten (2003)  
77 Kamervragen met antwoord 2002-2003, nr. 1088, Tweede kamer 
78 De Wijkerslooth (2003). 
79 Op donderdag 26 juni zette de Volkskrant boven een artikel over de stellingname van De Wijkerslooth de kop: 
Versterven is vorm van euthanasie. Met de term versterven wordt echter doorgaans verwezen naar een situatie die regelmatig 
voorkomt in verpleeghuizen. Als een ernstig dementerende bewoner niet langer eet of drinkt, staat de medische staf 
voor een lastig dilemma. Is dit een wilsbekwame weigering die zij zullen moeten accepteren, of niet? Doorgaans wordt 
het weigeren beschouwd als een normaal stadium van het ziekteproces waartegen medisch handelen (sondevoeding) 
zinloos zou zijn. Het zogenaamde ‘verstervingsbeleid’ heeft als gevolg dat de patiënt langzaam maar zeker komt te 
overlijden. Acht procent van alle sterfgevallen wordt voorafgegaan door een besluit tot ‘versterven’. Griffiths, Bood & 
Weyers (1998) 
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gaat het om actieve levensbeëindiging door middel van toediening van medicamenten op verzoek 
van de patiënt”. Donner voegt daar aan toe: “een arts pleegt geen strafbaar feit als zijn handelen kan 
worden aangemerkt als een normaal medische handeling”.80 Donner laat hierbij enkele belangrijke 
vragen liggen. Zo zegt hij niet dat terminale sedatie nooit levensbeëindiging kan zijn. Noch zegt hij 
dat de medicamenten die bij ‘euthanasie’ worden toegediend, in geen geval de sederende middelen 
kunnen zijn die bij terminale sedatie worden gebruikt om het bewustzijn van de patiënt te verlagen 
totdat die slapend sterft aan een gebrek aan voeding en vocht. Ten slotte wordt evenmin iets gezegd 
over de vraag of afzien van toedienen van voedsel en vocht na sedatie medisch zinloos mag worden 
geacht. Deze aspecten kunnen, zoals bij de bespreking van de casus zal blijken, cruciaal zijn voor 
het classificeren van concrete gevallen. 

Het antwoord van de Minister wordt op 21 augustus 2003 gepubliceerd op de website van beide 
ministeries met de kop “VWS en Justitie: Terminale sedatie is iets anders dan euthanasie”.81 Ook 
krantenkoppen vermelden “terminale sedatie is geen euthanasie” 82, en de KNMG laat in een 
persbericht weten het door Donner omschreven verschil tussen euthanasie en terminale sedatie te 
onderschijven. Anders dan euthanasie, schrijft de KNMG, zou terminale sedatie “niet zijn gericht 
op beëindigen van het leven van de patiënt, toepassing van de Euthanasiewet is dan naar de mening 
van de KNMG niet aan de orde”.83 Opvallend is dat de medische organisatie het onderscheid tussen 
de handelingen herleid tot een verschil in intentie. De jurist Donner deed dat niet, en dat is een 
subtiel maar tekenend verschil in benadering tussen artsen en juristen. 

De interviews voor dit onderzoek werden toevalligerwijs afgenomen in augustus en september, 
tijdens en vlak na het ogenschijnlijk verlossende woord van de Minister. Dat de controverse de 
meeste respondenten niet onopgemerkt is gebleven, blijkt uit de interviews. Met name tijdens de 
bespreking van deze casus werd regelmatig door respondenten gerefereerd aan het KRO 
programma of aan de ophef rond het artikel van De Wijkerslooth. Zowel in de kamervragen als in 
de media zijn verschillen tussen euthanasie en terminale sedatie gesuggereerd. Het is de vraag of 
deze verschillen ook in de praktijk goed identificeerbaar zijn, en of actoren uit de praktijk het 
onderscheid maken op de in de discussie veronderstelde wijze. Aan de hand van de gesprekken over 
de bovenstaande casus, zal ik die vraag proberen te beantwoorden. Alvorens daarop in te gaan, 
schets ik eerst de verschillende elementen die juridisch gezien van belang zijn bij het classificeren 
van het handelen van de arts en het overlijden van de patiënt in de voorgelegde casus. 
 
8.3.3 Juridisch kader 
Euthanasie is gedefinieerd als ‘opzettelijk levensbeëindigend handelen door een ander dan de 
betrokkene op diens verzoek’. Aangezien de patiënt in de casus de arts verzoekt het voorgestelde 
handelings-scenario (sederen en staken voeding) uit te voeren, gaat het in deze casus vooral om de 
vraag of de combinatie van handelingen kan worden geclassificeerd als ‘levensbeëindigend 
handelen’. 

De belangrijkse factor in dat verband is te weten of de sedatie de enige manier was om de pijn en 
onrust van de patiënt te bestrijden. Als de sedatie niet medisch geïndiceerd was, maar werd 
uitgevoerd om in combinatie met het staken van de voeding het voorzienbare dodelijke gevolg van 
beide handelingen te bewerkstelligen, kan worden gesproken van opzettelijke levensbeëindiging. Als 
de sedatie wél op medische indicatie werd ingezet, wordt het een ander verhaal. De arts moest de 
man in dat geval sederen, aangezien het een medisch-ethisch plicht van de arts is het lijden van de 
patiënt zoveel mogelijk te verlichten. Wanneer de patiënt na sedatie buiten bewustzijn is, ontstaat 

                                                 
80 Kamervragen met antwoord 2002-2003, nr. 1751, Tweede kamer 
81 www.minvws.nl/nieuwsberichten/ibe/vws_en_justitie_terminale_sedatie_is_iets_anders_dan_euthanasie.asp 
82 Trouw, 23 augustus 2003 
83 Persbericht KNMG 22 augustus 2003, KNMG onderschrijft verschil tussen euthanasie en terminale sedatie. Dat het laatste 
woord over de kwestie dan nog niet is gezegd, blijkt onder andere uit een artikel in huisorgaan van de KNMG Medisch 
Contact. In september verschijnt een stuk getiteld Terminale sedatie als euthanaticum moet gemeld. Kortom: terminale sedatie 
kan soms toch euthanasie zijn. 
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een situatie die vergelijkbaar is met de vorige casu. De vraag is dan of het staken van de kunstmatige 
voeding is gerechtvaardigd. Dat is het geval als het geven van kunstmatige voeding bij een 
gesedeerde patiënt als ‘medisch zinloos’ kan worden aangemerkt. Het is een arts immers toegestaan 
een medisch zinloze behandeling te staken. Er is dan sprake van normaal medisch handelen waarbij 
een verklaring van natuurlijke dood kan worden afgegeven. 

Maar ook als het geven van de voeding nadat de patiënt op medische indicatie is gesedeerd, niet 
‘medisch zinloos’ wordt geacht kan er juridisch beschouwd worden gesproken van normaal medisch 
handelen. Het verzoek van de patiënt het scenario (sederen + staken) uit te voeren, kan immers 
worden beschouwd als een weigering de kunstmatige voeding voort te zetten. In dat geval is niet 
voldaan aan de eis van geïnformeerde toestemming en is de arts verplicht de voeding te staken. Er 
is dan sprake van normaal medisch handelen en natuurlijk overlijden. 

De bespreking van de gevoerde gesprekken over deze casus (II) is als volgt. Ik zal eerst 
elementen weergeven die ook in de redeneringen bij de vorige casus (I) zijn  gehanteerd. Daarna zal 
ik ingaan op de redeneer-strategieën die respondenten bij deze casus kiezen om handelen en 
overlijden te classificeren. Eerst zal met name aandacht worden besteed aan de redeneringen van 
huisartsen en gemeentelijk lijkschouwers. Vervolgens zullen de argumentaties van juristen aan bod 
komen. 
 
8.3.4 Actief versus passief handelen 
Ten opzichte van de redeneringen in de vorige casus zijn er enkele overeenkomsten in de 
argumentaties van de respondenten aanwezig. Zo hanteren de respondenten ook bij deze casus het 
onderscheid tussen het actieve dan wel passieve karakter van het handelen van de arts om hun 
classificaties te beargumenteren. De artsen en gemeentelijk lijkschouwers die de casus classificeren 
als terminale sedatie en een natuurlijke dood kenschetsten het handelen van de arts vaak als “niet-
actief” of “passief”, om aan te geven het handelen niet als directe oorzaak van het overlijden van de 
patiënt te beschouwen. De oorzaak moet volgens deze redenering worden gezocht bij de 
onderliggende ziekte, en daarom is er sprake van een natuurlijk overlijden. Zo redeneert een arts 
bijvoorbeeld: 

 
Laat ik het zo zeggen: het stoppen van die sondevoeding, dat maakt dat het lichaam eerder dood 
gaat…maar toch niet direct, snap je? En het feit dat hij slokdarmkanker heeft, dat maakt dan 
toch dat die man door zijn slechte toestand overlijdt. En niet heel actief door een spuitje en daar 
gaat iemand aan dood, daar gaat ook iemand aan dood die geen kanker heeft. Ja, en deze man 
gaat dood bij dingen die we doen of niet doen, maar dat komt puur door zijn slokdarmkanker. 

 
Een gemeentelijk lijkschouwer zegt iets vergelijkbaars: “Bij euthanasie grijp je toch directer in door 
middel van medicatie. Door iemand daarmee in een andere toestand te brengen. Namelijk in feite in 
die van overlijden. Eh, en bewust door het geven van medicijnen. Dat vind ik actief. Dit is veel 
passiever.” 

In deze passages valt niet alleen op dat actief en passief een rol spelen in de redeneringen, maar 
ook lijkt er een prototypische opvatting te bestaan ten aanzien van (actief) levensbeëindigend 
handelen. In de vorige casus kwam dat eveneens ter sprake. Huisartsen en gemeentelijk 
lijkschouwers lijken slechts van levensbeëindigend handelen te spreken wanneer er is voldaan aan de 
voor hen kennelijk essentiële eigenschap: het geven van een “spuitje”, waardoor de patiënt direct 
sterft. 

Een aantal van de respondenten hanteert dit prototype heel strikt, en gebruikt het als inzet van 
een betoog dat dit handelen niet hoeft te worden geclassificeerd als levensbeëindigend handelen dat 
moet worden gemeld. Dat argument heeft de structuur van wat psycholoog Billig noemt ‘de 
strategie van het speciale geval’.84 Met betrekking tot deze casus verloopt dat als volgt: ‘Er is hier 
                                                 
84 Billig (1996: 173 e.v.) Met de ‘strategie van het speciale geval’ doelt Billig op een redenering waarmee een verschijnsel 
dat ogenschijnlijk voldoet aan de criteria voor lidmaatschap van een categorie, als speciaal geval alsnog buiten de 
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weliswaar sprake van eerder overlijden als gevolg van medisch handelen, maar dat is in dit geval niet 
voldoende om het handelen te classificeren als levensbeëindiging en het overlijden als niet-
natuurlijk. Dit is een speciaal geval. Alléén als de patiënt direct aan de naald sterft, dán is er sprake 
van levensbeëindigend handelen met een niet-natuurlijke dood als gevolg. Daarvan is hier geen 
sprake, het handelen valt daarom buiten de categorie levensbeëindiging en het overlijden valt buiten 
de categorie niet-natuurlijk.’ In paragraaf 8.3.6 kom ik nog terug op deze ‘strategie van het speciale 
geval’. 

Tegenover bovenstaande redeneringen zijn er huisartsen die vinden dat er wél sprake is van 
levensbeëindiging en een niet-natuurlijk overlijden. Net als bij de eerste casus omschrijven zij het 
handelen van de arts juist als ‘actief’ en daarmee bijdragend aan het overlijden van de patiënt. Zo 
zegt een arts: 
 

Dit is een niet natuurlijke dood. 
I: En waarom is het niet natuurlijk? 
R: Eh, omdat je echt eh er echt actief iets aan doet om iemand die verder nog volledig bij 
bewustzijn is, in het leven staat op zich…en is het een hele actieve handeling om eh, om toch 
iemand te laten overlijden. Het is dan wel niet direct aan de naald of zo, maar die sedatie wel. 

 
Ook deze arts lijkt het prototype van levensbeëindiging ‘aan de naald’ te hanteren, maar besluit 
desalniettemin dat dit handelen toch binnen de grenzen van de categorieën levensbeëindiging en 
niet-natuurlijke dood valt. Enkele andere artsen redeneren op dezelfde wijze. Het merendeel van de 
artsen vindt het verschil tussen het handelen van de arts in de casus en het handelen dat zij 
beschouwen als prototypisch levensbeëindigend handelen (een letale injectie), echter te groot om te 
spreken van levensbeëindiging. 

Duidelijk is, dat bovengenoemd prototype van levensbeëindigend handelen niet overeenkomt 
met wat volgens de juridische literatuur als levensbeëindigend handelen geldt. Eerder schreef ik al 
dat nalaten of niets doen in een situatie waar een zorgplicht geldt, vanuit juridisch oogpunt gelijk 
staat aan handelen. Als het gevolg van nalaten of staken, in dit geval het overlijden, redelijkerwijs 
voorzienbaar was door degene die een plicht tot handelen had, wordt dat gevolg hem juridisch 
beschouwd toegerekend. Later zal ik ingaan op de redeneringen van officieren van justitie, waarin 
deze juridische benadering herkenbaar is. 
 
8.3.5 ‘Medisch zinloos’ 
De artsen die vinden dat er sprake is van terminale sedatie en een natuurlijk overlijden gaan in hun 
redenering regelmatig in op twee achtereenvolgende aspecten. Eerst wordt ingegaan op het sederen 
of in slaap brengen van de patiënt, en vervolgens op het staken van de vocht- en voedseltoediening. 
Net als in de vorige casus zet een enkele arts het tweede deel van het betoog kracht bij door te 
wijzen op het medisch zinloos worden van het kunstmatig toedienen van voeding en vocht. Zo 
redeneert een arts die van mening is dat er sprake is van een natuurlijk overlijden eerst dat het in 
slaap brengen medisch verantwoord is, want het gaat daarbij om: 
 

het pallieren van klachten die hij [de patiënt] duidelijk niet wil beleven. En je doet dat voor wat 
nodig is namelijk te zorgen dat de pijn wordt gestild, maar ook dat hij de laatste dorstige uren 
niet meer meemaakt. 

 
Vervolgens betoogt deze arts dat: 
 

                                                                                                                                                             
categorie wordt geplaatst. Dat kan gebeuren door het verder specificeren van de criteria voor lidmaatschap, zoals hier 
het geval. Ook kan dat gebeuren door het benadrukken van uitzonderlijke kenmerken van het te classificeren 
individuele verschijnsel, dat met die kenmerken teveel zou verschillen van de overige leden van de categorie.  



 188 

het staken van de sondevoeding natuurlijk een eh, in deze situatie een heel erg gerechtvaardigde 
handeling is. En het is het staken van een behandeling die niet meer leidt tot een eh tot een 
kwaliteit van een leven. Dus het staken van eh van een zinloze behandeling. 

 
Deze huisarts noemt alle elementen die ik in het juridische kader in paragraaf 8.3.3 schetste, 
waarmee de casus als normaal medisch handelen en een natuurlijk overlijden kan worden 
geclassificeerd. Een gemeentelijk lijkschouwer noemt ook het medisch zinloze van de behandeling. 
Hij typeert de na sedatie ontstane situatie als: 

 
een situatie die weinig zinvol is om lang vol te houden, want dat leidt alleen maar tot eindeloos 
wachten op de dood. [...] Dan is het geven van sondevoeding geen zinvolle behandeling meer 
en...vind ik dat het eeh staken van de behandeling dan een te verdedigen optie is. En het staken 
van een medisch niet zinvolle behandeling achten wij als een vorm van natuurlijk overlijden. 

 
Hij voegt daar echter terloops aan toe, en dat was typerend voor de gesprekken over deze casus: 
“Dat is heel kort samengevat de beredenering, eh hij is niet waterdicht denk ik, maar goed.” Ik kom 
later nog terug op deze opmerking, want deze respondent is niet de enige die naar aanleiding van 
zijn eigen redenering gewag maakt van het spreekwoordelijke ‘natte voeten’ gevoel. 

Net als bij de vorige casus, brengen zeker niet alle artsen die vinden dat er sprake was van een 
natuurlijk overlijden en terminale sedatie, het argument ‘medisch zinloos’ in stelling. De 
gemeentelijk lijkschouwers gebruiken dat argument wel steeds. 
 
8.3.6 Dubbel effect 
Naast het argument ‘medisch zinloos’ wordt in deze casus soms een argument naar voren gebracht, 
dat in de gesprekken over de vorige casus niet is genoemd. In dit argument staat het doel of de 
intentie van het handelen van de arts centraal. Daarmee wordt impliciet een beroep gedaan op de 
doctrine van het dubbel effect (zie voor toelichting paragraaf 3.7). 

De dubbel-effect redenering werd tijdens de interviews door sommige artsen gevolgd, en 
gekoppeld aan de classificatie van het overlijden. Een arts die de situatie herkenbaar vindt en het 
overlijden in deze casus als natuurlijk beschouwt zegt bijvoorbeeld: 

 
de grens ligt bij mijn instelling, mijn doelstelling. Wil ik het lijden verlossen, verlichten, met als 
gevolg dat ze waarschijnlijk de kans hebben om eerder te overlijden, dan is dat niet onnatuurlijk. 
Als ik de doelstelling heb om het lijden te bekorten, dus niet te verlichten maar te bekorten, dán 
is dat euthanasie, dat noem ik dan geen natuurlijke dood. 

 
Het al dan niet natuurlijk zijn van het overlijden is in deze redenering dus afhankelijk van de het 
doel dat de arts voor ogen heeft. Andere artsen zijn minder zeker over de intentie van de arts in de 
casus. Een voorbeeld is onderstaande huisarts, die de arts in de casus uiteindelijk toch het voordeel 
van de twijfel geeft: 

 
Dit is niet, eeeh, dit is niet het soort gevallen waarvan ik denk, nou, ze gaan het omzeilen, he? Zo 
van dormicum geven, nou breng ik hem in slaap, en dan is het geen euthanasie. [...] In dit geval 
denk ik toch echt dat voorop staat, het lijden te verzachten hè, weliswaar met de dood als gevolg, 
maar niet met de dood als doel. 

 
Echter, evenals de hiervoor geciteerde gemeentelijk lijkschouwer met het natte voeten-gevoel, voegt 
deze arts toe “maar dat is een discussie tegenwoordig. [...] Hè, is dit nou terminale sedatie of is dit 
nou toch een vorm van euthanasie?”. 

Samenvattend kan worden gesteld dat sommige artsen een beroep doen op de intenties van de 
arts om het handelen in deze casus te classificeren als terminale sedatie en van euthanasie te 
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onderscheiden. In paragraaf 8.3.10 zal blijken dat officieren van justitie vermeende subjectieve 
intenties geen rol laten spelen bij het classificeren van de casus. 
 
8.3.7 Verkapte euthanasie 
De respondenten gaven vaak blijk van onzekerheid over het door hen geformuleerde betoog om de 
casus te classificeren, en dat was met name bij artsen het geval. Die vertwijfeling uit zich regelmatig 
door de casus te classificeren als “verkapte euthanasie”, of een “euthanasie-achtige situatie”. Dat 
leidt vervolgens direct tot verwarring over de vraag of de juridische regels die gelden voor 
euthanasie hier nou wel of niet moeten worden gevolgd. Een sprekend voorbeeld daarvan is de arts 
die zegt: 

 
Kijk als hij overlijdt als gevolg van de medicatie die hem toegediend wordt, dan is dat een niet-
natuurlijke dood door het toedienen van geneesmiddelen. Dat zou per definitie volgens mij een 
niet-natuurlijke dood zijn, zoals dat vaak gebeurt natuurlijk, dat eh de sedatie eigenlijk uitmondt 
in een verkapte vorm van euthanasie. Daar lijkt deze casus eigenlijk het meest op. 
I: Op een verkapte vorm van euthanasie? 
R: Ja. Dat denk ik wel. Zonder dus melding te hoeven maken, en eh, ga je dan iemand sederen 
en eh, nou ja vervolgens staken en actief, zeg maar versnelt het leven eh beëindigen. Ja, want die 
sedatie wordt over het algemeen natuurlijk ook opgevoerd omdat je niet wil dat iemand eeh dan 
alsnog eeh wakker wordt, dus de strategie is over het algemeen om die sederende medicatie 
geleidelijk op te hogen.85 

 
De tegenstrijdigheid in de redenering is evident. De arts zegt aanvankelijk dat de dood volgens hem 
‘per definitie’ niet-natuurlijk is, maar vervolgens zegt hij dat er geen melding hoeft plaats te vinden. 
Nadat deze arts bevestigend antwoordt op mijn vraag of hij dergelijke situaties ook in de praktijk 
tegenkomt, herstelt hij de tegenstrijdigheid en zet het gesprek zich als volgt voort: 
 

I: En u zei net even dat eh het een scenario kan zijn, als ik het goed begrijp, waarmee je dus niet 
hoeft te melden? 
R: Ja, je zou eigenlijk wel moeten melden, maar eeh in de praktijk gebeurt dat vaak niet omdat 
het dan onder het mom van terminale sedatie gaat hè, pijnbestrijding in de laatste fase. En dat 
iemand dan overlijdt, dat voldoet dan aan een natuurlijke dood, en dat hoeft niet eeh, dat is een 
natuurlijke dood. En als je een beetje teveel geeft dan wordt het natuurlijk een niet-natuurlijke 
dood. 
I.: En waar dat omslagpunt zit, dat is heel moeilijk te bepalen? 
R.: Ik denk dat dat heel moeilijk te bepalen is ja. Hè, je bent natuurlijk vaak met mensen in een 
terminale fase met veel pijn, en die pijn wil je gaan bestrijden en je hebt geen behoefte om die 
periode te verlengen, hè. Dus je kan heel makkelijk gaan over….hè, je hebt een natuurlijke 
behoefte om te gaan overdoseren, en dan kom je…dan blijft het een natuurlijke dood. Ja, eeh ja, 
nou goed ik denk dat daar waarschijnlijk dan een discussie over zal gaan zo van waar houdt 
terminale sedatie op en waar begint euthanasie? 

 
Hoewel deze arts in eerste instantie zegt hij het overlijden niet-natuurlijk acht, komt hij daar enkele 
ogenblikken later op terug, en besluit ten slotte te spreken van een grensgeval. Zoiets gebeurde vaak 
tijdens de gesprekken met artsen over deze casus, en de worsteling met de classificaties gaat daarbij 
steeds samen met twijfel over de meldingsplicht. “Je zou eigenlijk wel moeten melden” zegt de arts, 
om vervolgens langzaam maar zeker tot de conclusie te komen dat het toch niet hoeft. De vraag is 
nu: waarom hinken de artsen zo op twee benen, en waarom wordt uiteindelijk toch besloten dat er 
sprake is van natuurlijk overlijden dat niet hoeft te worden gemeld? 
                                                 
85 Opmerkelijk aan de redenering van deze arts is overigens, dat als het werkelijk sederende medicatie is, er geen 
levensbekortend effect zou optreden.  
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In voorgaande hoofdstukken kwam naar voren dat diverse onderzoekers in de loop der jaren een 
haast tot standaard verworden verklaring hebben gegeven voor niet-melden door artsen: angst voor 
juridische consequenties. In paragraaf 8.5 zal nog duidelijk worden dat ook de interviews wijzen op 
een angst voor juridische consequenties onder artsen, die met name lijkt samen te hangen met een 
stereotype beeld dat artsen hebben van juristen. Echter, de terugkerende twijfel onder artsen over 
hoe casus als deze te classificeren, laat zich niet verklaren door alleen te wijzen op angst voor 
juridische vervolging. Het gaat immers om het classificeren van fictieve casus, waarbij invloed van 
angst voor vervolging een minder grote rol zal spelen. Het fictieve karakter van de casus biedt 
gelegenheid om inzicht te krijgen in de manier waarop artsen hun twijfel beslechten over het 
natuurlijk of niet-natuurlijke zijn van het overlijden (wat samenhangt met de twijfel wel of niet te 
melden), lós van invloeden als angst voor de consequenties van hun keuze. 

Net als bij de vorige casus het geval was, lijkt een doorslaggevend aspect daarbij de vraag of de 
geïnterviewde huisarts vindt dat de arts in de casus ‘juist’ heeft gehandeld. In paragraaf 7.5 
veronderstelde ik dat de conclusie die de socioloog Douglas trok op basis van zijn onderzoek naar 
het classificeren van zelfmoord door ‘coroners’, ook voor mijn onderzoek lijkt op te gaan. In 
algemene termen houdt die conclusie in dat een professional die van mening is dat er is gehandeld 
volgens de regels van zijn vak, zal veronderstellen dat datzelfde handelen niet in strijd is met de wet. 
De grenzen van officiële classificaties worden vervolgens getrokken langs de lijn van die gedachte. 

Aan de hand van de bespreking van de vorige casus kan die veronderstelling worden bevestigd. 
Daar bleek immers dat het classificeren onder deelnemende huisartsen vaak hand in hand gaat met 
een inhoudelijk oordeel over de toelaatbaarheid van de handelwijze van de arts in de casus. Als de 
classificerende arts de handelwijze juist acht, wordt het overlijden van de patiënt haast 
vanzelfsprekend als natuurlijk geclassificeerd. Wat tijdens de gesprekken over deze casus opvalt, is 
dat de morele verontwaardiging die regelmatig te zien was bij de vorige casus - ondanks de 
terugkerende twijfel over de vraag of er nou sprake is van een natuurlijk of een niet-natuurlijk 
overlijden -, vrijwel afwezig is. De huisartsen zijn steeds van mening dat de arts in deze casus juist 
heeft gehandeld. De verzuchtende uitroep van een arts, achtereenvolgens wijzend op de vorige 
casus en op deze casus, illustreert dat: “hier heb ik zoiets van, dit is fout! En dit is goed!” 

Kortom, de twijfel over de vraag hoe het overlijden moet worden geclassificeerd, lijken de 
huisartsen vooral te beslechten aan de hand van de overtuiging dat de arts in de casus lege artis 
handelt. En daarmee gepaard gaat de overtuiging dat het overlijden als natuurlijk mag worden 
geclassificeerd.86 In de komende paragraaf ga ik nader in op de vraag waar deze onder artsen 
heersende morele intuïtie ten aanzien van deze casus vandaan lijkt te komen, en hoe die intuïtie 
vervolgens aanzet tot het zoeken naar argumenten om de casus onder te brengen in categorieën die 
buiten het juridisch regime vallen. 

 
8.3.8 De wilsbekwame patiënt of ‘de strategie van het speciale geval’ 
Zoals gezegd reageren de meeste respondenten op de tweede casus zonder de morele 
verontwaardiging die regelmatig bij de eerst besproken casus werd aangetroffen. Dat is op zich al af 
te leiden uit de resultaten van het vragenlijstonderzoek, waar respondenten uit alle groepen voor de 
eerste casus aanzienlijk vaker dan voor de tweede casus kiezen voor de zwaarste classificatie: moord 
/ doodslag.87 Uit de interviews kan worden afgeleid dat het achterwege blijven van uitingen van 
morele afkeuring vooral een gevolg is van de duidelijke wilsuiting van de patiënt in de tweede casus. 
Dat is bijvoorbeeld het geval bij de zojuist geciteerde arts die de eerste casus als “fout” typeert, en 
de tweede als “goed”. Hij motiveert dat door te wijzen op de wilsuiting van de patiënt: “Als je 

                                                 
86 Hiermee wil ik niet zeggen dat een niet-natuurlijke dood voor artsen per definitie niet lege artis handelen betreft. Een 
prototypisch geval van ‘euthanasie’, wordt door artsen wél als lege artis beschouwd, en vermoedelijk in haast alle gevallen 
als niet-natuurlijk overlijden gemeld. De redenering ‘lege artis gehandeld, dus natuurlijk overlijden’, gaat op als het 
moeilijk te classificeren gevallen van medisch handelen rond het levenseinde betreft. Zie ook paragraaf 8.5.4. 
87

 De eerste en tweede casus in het interview-onderzoek zijn respectievelijk casus 4 en 5 in het vragenlijstonderzoek. 
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patiënt het zelf wil dan is het wel natuurlijk, en dat vind ik dan best, daar heb ik helemaal geen 
moeite mee. Ja, dan past het in mijn straatje”. 

De arts in de tweede casus respecteert de autonomie van de patiënt, en de geïnterviewde artsen 
beschouwen de instemming van de patiënt als het groene licht waarmee de arts kan overgaan tot 
handelen. Bij de vorige casus kwam al naar voren dat artsen belang hechten aan informed consent, die 
zowel volgens de huidige medische ethiek als het huidige recht (WGBO) is vereist. Maar paradoxaal 
genoeg lijkt de twijfel onder huisartsen over de vraag hoe het handelen van de arts in deze casus 
moet worden geclassificeerd, juist ook het gevolg van de aanwezigheid van de wilsuiting. Het 
verzoek van de patiënt in de casus triggert als het ware de categorie euthanasie, wat bij uitstek de 
categorie van medisch handelen rond het levenseinde is waarin het verzoek centraal staat. Zo 
komen respondenten tot de overweging dat het handelen van de arts als euthanasie zou kunnen 
worden geclassificeerd. Echter, met name de huisartsen onder de respondenten vinden het etiket 
euthanasie niet ‘passen’, en zoeken vervolgens naarstig naar argumenten die hen weer uit de 
euthanasie categorie leiden. 

Die zoektocht leidt vervolgens regelmatig tot een betooglijn die ik in paragraaf 8.3.2 de ‘strategie 
van het speciale geval’ noemde. De artsen lijken te willen zeggen dat het handelen van de arts in 
deze casus weliswaar voldoet aan eigenschappen waarmee het als euthanasie zou kunnen worden 
geclassificeerd, maar dit handelen moet toch worden gezien als een speciaal geval dat níet thuishoort 
in die categorie. Artsen betogen dan dat dit geval verschilt van een ‘echte’ prototypische euthanasie 
omdat het “niet heel actief door een spuitje” gebeurt. De essentie van euthanasie is volgens deze 
artsen levensbeëindiging op verzoek, maar enkel en alléén als dat gebeurt door middel van een 
direct dodende injectie. Zoals inmiddels duidelijk zal zijn is de wijze van uitvoering in de officiële 
juridische definitie van euthanasie niet gespecificeerd. In een latere paragraaf zal dan ook blijken dat 
officieren van justitie deze betooglijn niet volgen. 

In het voorgaande werd duidelijk dat de geïnterviewde artsen die het handelen als terminale 
sedatie en een natuurlijk overlijden classificeren argumentatieve houvast vinden bij 
achtereenvolgens de wil van de patiënt; de volgens hen medisch geïndiceerde sedatie om de pijn en 
onrust van de patiënt te bestrijden; het daarmee medisch zinloos worden van de kunstmatige 
voeding; en de intentie die is gericht op lijdensverlichting en niet op het bewerkstelligen van de 
dood. Als aanvullend argument om het handelen buiten de euthanasie-categorie te houden, voert 
een aantal van deze artsen aan dat er uitsluitend sprake zou zijn van euthanasie wanneer de arts een 
direct dodend middel toedient. Er is tijdens de interviews overigens slechts één arts geweest die al 
deze elementen noemt. Die arts concludeert dan ook overtuigd: 
 

Ik zou hierbij een natuurlijke doodsoorzaak afgeven. Het enige waar ik aan twijfel in juridische 
zin, want het zou me als huisarts niet storen, is dat eh, de terminale slaap dat dus wat bespoedigd 
kan hebben. Je zou kunnen zeggen dat door medisch handelen de levenslijn in plaats van dat hij 
zo naar de x-as gaat, dat hij net even iets eerder afbuigt. 

 
8.3.9 Een uitzonderlijke arts? 
In deze paragraaf ga ik nader in op één van de geïnterviewde huisartsen, die aangeeft dat de 
handelwijze van deze arts “in zijn straatje” past. Het betreffende gesprek valt op, omdat de huisarts 
een aantal nog niet genoemde aspecten aanroert die een rol spelen bij de problematiek van 
terminale sedatie en euthanasie. Andere artsen zeiden vergelijkbare dingen, maar niet in de 
samengebalde vorm die bij deze arts werd aangetroffen. Ik citeer daarom uitvoerig uit het gesprek. 

Nog voor het eigenlijke interview goed en wel begonnen is, brengt deze arts terminale sedatie al 
ter sprake. Daarbij vertelt hij over het middel dormicum, dat zowel in de literatuur als door andere 
artsen tijdens de interviews steevast wordt genoemd in verband met terminale sedatie. De arts gaat 
in op de werking van het middel, dat hij omschrijft als een zegen voor de huisarts. Om te begrijpen 
waarom haast alle artsen terminale sedatie beschouwen als iets heel anders dan euthanasie, is het van 
belang meer over de werking van dormicum weer te geven. Hierbij moet overigens wel worden 



 192 

aangemerkt dat niet alle huisartsen daar hetzelfde over zeggen.88 De huisarts die in deze paragraaf 
centraal staat contrasteert de werking van dormicum met het prototypische spuitje bij euthanasie, en 
zegt het volgende: 
 

Dormicum, dat is waar het precies over gaat. Dan eet en drinkt jij niet meer. Je krijgt geen vocht 
meer binnen dus je versnelt het levenseinde. Hè, en dan iets minder snel dan dat je…een eh 
euthanasie is uiteindelijk tegenwoordig een afspraak van ‘jongens, dat gebeurt vanavond’, en dat 
is dan het moment suprème. Vijf minuten later is het gebeurd zo niet 2, zo niet à la minuut als ik 
zo vrij mag zijn. Dat is heel akelig, dat is heel ingrijpend. Ik vind het heerlijk, dat dormicum 
bestaat. Terwijl je vol overgave met euthanasie bezig bent geweest om het maar zo lullig te 
zeggen. Het is de waarheid. Ik ben bang dat de kritiek van het buitenland misschien wel waar is 
dat de Nederlandse huisartsen niet goed op de hoogte waren van de, van alle mogelijkheden om 
netjes iemand in te laten slapen. Voor mij geldt in ieder geval wel dat ik dat nu gezien heb met 
dat dormicum infuus. Dat is, onlangs had ik een patiënt die op die manier is ingeslapen. En dat 
was zo mooi en zo goed uit te leggen en zo ja, ja…. Volgens mij mag niemand meer aan 
euthanasie bezwijken, ik zal het zelf niet eens meer kiezen. Want het is heel traumatisch terwijl ik 
dat vroeger wel had van, eh nou ik hoef niet zoals een plant in bed te liggen. Maar het is ook heel 
traumatisch voor de omgeving om te zien dat iemand à la minuut op het… [...] Je hebt zo'n 
beetje het gevoel dat je voor God speelt als je eh een injectie inbrengt, want zo plastisch is het. 
Dat je een stuwband aan moet leggen, een injectie inbrengt, en het is over... Ik heb één keer 
meegemaakt dat iemand aan een naald overleed. Nou dat is niet leuk…dat is afschuwelijk. En 
dat is ook voor jezelf afschuwelijk. Terwijl de familie het op dat moment, eh vond het ook 
ingewikkeld, dat dat zo snel ging. Sneller dan verwacht, et cetera, et cetera. Maar, daar wel vrede 
mee had, daar volstrekte vrede mee had. Dan denk je bij jezelf van gatver...dat wil je helemaal 
niet. De bedoeling is dat je er iemand mee helpt, maar je wilt er ook niet zelf bezwaard mee rond 
blijven lopen. 

 
Deze arts zet het prototype van euthanasie in feite nog scherper neer, door erop te wijzen dat er bij 
euthanasie ook altijd sprake is van een vooraf bepaald moment waarop het leven van de patiënt op 
diens verzoek wordt beëindigd. Er wordt een afspraak gemaakt en een tijdstip vastgesteld, wat de 
arts het onaangename gevoel heeft dat hij, zoals deze arts later nog zegt “iemand omlegt”.89 Tijdens 
de interviews vertellen ook andere artsen waarom ze het verlenen van euthanasie, in de zin van het 
geven van een direct dodende injectie, als onaangenaam hebben ervaren.90 Er zijn echter ook artsen 
geweest die juist in heel positieve bewoordingen vertelden over hun ervaring met euthanasie.91  

                                                 
88 Er zijn artsen die zeggen dat dormicum “een prachtig middel” is waarmee je “heel mooi doodgaat”. Een andere arts 
zegt echter dat je niet doodgaat aan dormicum maar dat het de dood eerder vertraagt, doordat er een verlaagde 
stofwisseling optreedt. Weer een andere arts beweert het tegengestelde: “het geven van dormicum vind ik tricky. Vind ik 
op het randje van euthanasie. Omdat van dormicum bekend is dat het dodelijk kan zijn. Dat weten huisartsen 
dondersgoed. [...] dormicum-infuus kan eh geeft een ademhalingsdepressie en daar kun je aan dood gaan”. De laatste 
arts heeft het mis. Het op internet te raadplegen “geneesmiddelenrepertorium” - waarin een ‘overzicht wordt gegeven 
van de door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen geregistreerde informatieteksten van farmaceutische 
specialités’ - geeft aan dat een overdosering van dormicum géén levensbedreiging vormt. Wél is dat het geval wanneer 
het in combinatie wordt gebruikt met middelen die het centrale zenuwstelsel dempen. Gebruik in combinatie met 
morfine kan daarom wel dodelijk zijn. 
89 Dat een geïsoleerd en vooraf bepaald moment een kenmerkend aspect is voor gevallen van euthanasie, komt ook naar 
voren in sommige boektitels met betrekking tot euthanasie. Voorbeelden zijn; Thé (1997) Vanavond om acht uur…; of 
Cobussen & Van Oijen (1998) Vanmiddag om half vier gaat mama dood 
90 Net als bovengenoemde huisarts noemen ook anderen het gevoel “voor God te spelen”, alsof ze zich mengen in 
zaken die gevoelsmatig buiten de toegestane invloedsfeer vallen. Een arts spreekt over “een verschrikking”, waarbij hij 
verwijst naar de directe dood aan de naald. Een andere arts zegt “het is heel onnatuurlijk”, en verwijst daarbij naar het 
feit dat je als arts op patiëntenbezoek gaat en vooraf weet dat de patiënt na afloop niet meer zal leven. Bij sommige 
artsen hebben dergelijke ervaringen ertoe geleid dat ze in principe zeggen “ik doe geen euthanasie”. 
91 Een arts vertelde dat hij het zeker niet leuk vindt om te doen, maar wanneer er een goede band bestaat met de patiënt 
kan euthanasie “een logisch sluitstuk van een periode” vormen waar beide partijen naartoe groeien. Hij illustreerde dat 
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Het bovenstaande vertelt de arts zoals gezegd al voordat we zijn toegekomen aan het bespreken van 
de casus. Eenmaal aanbeland bij de vraag hoe het handelen van de arts in de tweede casus zou 
moeten worden geclassificeerd antwoordt hij direct wat het in elk geval níet is, en zegt: “Het is geen 
euthanasie”. Op mijn daaropvolgende vraag “En is er sprake van levensbeëindigend handelen, zeg 
maar, van de arts?”, antwoordt de arts: 

 
Nou, in zekere zin ja. Dat is het wel. Hij heeft een infuus ingebracht waardoor die man slaapt en 
dus niks meer inbrengt, niks meer krijgt, dat eten. Plus die sonde, kijk als die sonde bleef zitten 
dan bleef die man dooreten maar dan heb je niet bereikt wat je wilt bereiken. Je wilt namelijk dat 
die man overlijdt. Dus is het levensbeëindigend handelen, alleen niet strafbaar want deze patiënt 
heeft het zelf zo gewild. 

 
Hoewel ik daar niet om vroeg, speculeert de arts vervolgens of hij een casus als deze ook zou 
melden. Daarop loopt de redenering steeds stroever. 

 
Ik zit me dat voor te stellen dat ik bij die patiënt ben, bij zijn bed, die sonde gaat er uit, ik breng 
hem in slaap, ik denk niet dat ik daar melding van zou maken. Ik zou dat niet, ik noem dat geen 
euthanasie. Het is op eigen verzoek. Ik zou het vast laten leggen, dat wel. En eh, het is wel 
levensbeëindigend handelen maar ik vind niet dat je dat moet melden. Dus eigenlijk klopt dat 
niet, in vergelijk met de vorige casus.92 Want dit is levensbeëindigend handelen wat ik niet zou 
melden. Omdat de patiënt het voor mijn gevoel helemaal zelf gewild heeft. Dan is het klaar. Hè, 
en ik heb niet het gevoel dat ik iemand omleg om dat maar heel bot te zeggen [...] De realiteit is 
dat die patiënten die ik een dormicum advies gegeven heb, heb ik niet gemeld. Dat noem ik 
stervenshulp. Klaar. 

 
Ik was echter nog niet klaar, en besloot door te vragen. Mijn wat sturende vragen zetten de arts op 
een ander spoor. Naarmate het gesprek vordert draait hij zijn mening steeds verder bij: 
 

I: En dat Dormicum-infuus geven? Ik zie het verschil wel met gewoon een euthanaticum geven, 
hè omdat het langer duurt. Maar is er meer verschil dan dat het langer duurt voordat iemand 
komt te overlijden? Met andere woorden. Is Dormicum niet een middel om euthanasie in slow-
motion uit te voeren? 
R: Ja, daar komt het in feite op neer. Ja, in feite is het dat. Ja. Dus eigenlijk zou je ook een 
dormicum-infuus moeten melden. Denk ik. Ik heb het niet gedaan. Dat doet er verder niet toe 
hoor, dat weet ik wel. Maar dat heb ik niet gedaan. […] Dit is eigenlijk nu pas, nu ik het er zo 
met je over heb, dat ik me realiseer van ja wat een lariekoek. Dus er komt een grijs grensgebied, 
[...] het is uiteindelijk een vertraagde uitvoering van eh, van een euthanaticum. Want je weet 
zeker, van die dormicum komen ze niet meer bij. Dus het is ook niet zo dat iemand wakker kan 
worden. Ja, je kunt dat wel afspreken, kijk als je afspreekt met iemand van dat die de volgende 
dag wakker wordt dan is dat een ander verhaal. Maar als eh je definitief afspreekt dat je het 
infuus inbrengt en het laat zitten tot het sterven, dan is het hetzelfde. In vertraagde vorm. 
I: En dat gebeurt ook? 

                                                                                                                                                             
met een ontroerend verhaal over zijn ‘eerste keer’: terwijl hij met trillende vingers de stuwband aanlegde en naarstig naar 
een goede ader zocht, stak de oude man zijn duim omhoog en zei geruststellend: “het is niet erg hoor dokter, alles gaat 
goed”. Om het belang van een goede band met de patiënt te benadrukken vertelde deze arts ook over een patiënt die hij 
ooit overnam van een collega. Hoewel hij de patiënt niet heel goed kende voerde hij de euthanasie uit, waarover hij nu 
zegt: “dat was een verschrikking, je bent een soort beul die langskomt”. Dit verhaal zou de hypothese kunnen 
bevestigen dat het aantal euthanasie-gevallen zal afnemen naarmate de traditionele huisarts langzaam maar zeker 
vervangen wordt door de moderne huisartspost. Het gevolg daarvan is immers dat de nauwe arts-patiënt relatie die de 
Nederlandse huisartsenpraktijk typeert, afstandelijker wordt.  
92 Over de vorige casus is deze arts van mening dat de arts dat niet zo mag doen, en classificeert dat als 
levensbeëindiging zonder verzoek dat zou moeten worden gemeld. 
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R: Dat gebeurt ja, dat is waar ik het over heb. En het mooie is dat je dat kunt doseren. Je kan 
doseren maar dan uiteindelijk dan kiest iemand van nou wil ik niet meer, hè, en nou wil ik dat je 
dat infuus laat zitten en ik wil niet meer wakker worden. Mooi, heeft afscheid genomen, heeft er 
genoeg van, et cetera. Dus dan moet je eigenlijk wel melden. Mijn conclusie is dat ik dat dan wel 
moet melden. De vraag is of er in zo’n geval dan ook een second opinion bij moet. Dat zal dan 
wel moeten want een euthanasie moet een second opinion bijkomen dus dat zal in dit geval ook 
moeten. 

 
Dit is de enige arts die zulke uitvoerige informatie geeft over het gebruik van dormicum in de 
medische praktijk. Bovendien is het de enige arts die tijdens het gesprek zo uitgesproken van 
mening verandert, en uiteindelijk oordeelt dat dit tóch een vorm van euthanasie is, een vorm waarbij 
het voor euthanasie kenmerkende geïsoleerde moment van levensbeëindiging wordt uitgerekt. De 
arts concludeert dat dergelijk handelen toch zou moeten worden gemeld, waarbij dan ook 
zorgvuldigheidseisen in acht zouden moeten worden genomen. 
 
8.3.10 “Trucjes met hetzelfde resultaat” 
Alle geïnterviewde officieren van justitie vinden dat het overlijden van de patiënt in de casus moet 
worden geclassificeerd als niet-natuurlijk. Ten aanzien van het classificeren van het handelen volgt 
één van de officieren van justitie een redenering die ook bij sommige huisartsen te zien is: ondanks 
het verzoek van de patiënt is dit geen euthanasie omdat er geen direct dodend middel wordt 
toegediend. De officier vergelijkt deze casus met de vorige en merkt op: “In ieder geval heb je hier 
de patiënt die dit ook zelf vraagt, het gebeurt op het verzoek van de patiënt. Maar, het is nog steeds 
geen euthanasie omdat het eeh, niet het toedienen van een stof is waardoor iemand komt te 
overlijden.” Deze officier van justitie is echter van mening dat het overlijden desalniettemin wel als 
niet-natuurlijk moet worden geclassificeerd, en beredeneert: 

 
Een niet-natuurlijke dood, omdat eh... nou hier heb je naast het feit dat de voeding was gestaakt 
en de sonde eruit wordt genomen... […] …Eh, dan weet je gewoon dat hij op dat moment 
iemand gaat overlijden. 

 
Opvallend in de redenering is dat de officier niet wijst op een veronderstelde subjectieve intentie 
van de arts om de patiënt te laten overlijden. Het gaat erom dat de arts vooraf kon voorzien wat er 
zou gaan gebeuren. Omdat kan worden aangenomen dat de arts wist dat de handeling onherroepelijk 
het overlijden zou inleiden, classificeert de officier het overlijden als niet-natuurlijk. Voor overige 
officieren was dat voldoende reden om het handelen in deze casus ook als euthanasie te 
classificeren. Zo zegt één van hen: “op een wat merkwaardige wijze, wordt er eigenlijk toch 
euthanasie gepleegd”, om vervolgens te besluiten: “Juridisch is dat volgens mij gewoon euthanasie, 
want je weet dat jouw handelen de dood tot gevolg heeft”. 
De officieren verwijzen steeds naar de klaarblijkelijke opzettelijkheid van het handelen van de arts, die 
willens en wetens kiest voor dit scenario. Ook De Wijkerslooth onderstreept dat, en bekritiseert 
daarbij tevens de ontsnappingsroute die dokters volgen door het ‘spuitje’ aan te wijzen als essentiële 
voorwaarde om te kunnen spreken van euthanasie: 

 
Op zichzelf genomen, doe je maar één ding, en dat is iemands levenseinde gewoon creëren. 
Laten we wel wezen. En als je het zo in elkaar zet, dan denk ik, ja joh, wat is hier nou het verschil 
tussen dit geval en het geval dat je iemand een spuitje geeft? [...] Eeh, nou ik vind dat je hier echt 
in de euthanasiesfeer opereert.  

 
Op dit punt manifesteert zich een cruciaal verschil tussen het classificeren van medisch handelen 
rond het levenseinde door juristen en artsen. De huisartsen laten de bij de handeling horende 
subjectieve intentie regelmatig een doorslaggevende rol spelen bij het classificeren van de casus. 
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Zolang de arts de bedoeling heeft het lijden te verlichten en niet de patiënt te doen overlijden, is er 
volgens veel artsen geen sprake zijn van levensbeëindiging maar van normaal medisch handelen. De 
juristen kijken niet of nauwelijks naar de subjectieve bedoeling van het handelen. Zij kijken eerst en 
vooral naar de gevolgen van het handelen van de arts, en stellen zich daarbij de vraag of de arts die 
gevolgen redelijkerwijs kon voorzien. Zij volgen daarmee een strategie die, zoals beschreven in 
paragraaf 6.5, gebruikelijk is in het strafrecht. 

Omdat in de casus kan worden aangenomen dat de combinatie van handelen heeft geleid tot een 
eerder overlijden hetgeen de arts redelijkerwijs heeft kunnen voorzien, bestaat er volgens de 
officieren van justitie juridisch aanleiding voor de classificaties opzettelijke levensbeëindiging / niet-
natuurlijke dood. Maar, net als bij de vorige casus veroordelen de geïnterviewde officieren het 
handelen van de arts bij voorbaat als (on-) toelaatbaar. Net als bij de eerste casus geven zij steeds 
aan dat dat uiteindelijk door middel van toetsing moet worden beoordeeld. Zo geeft een officier 
aan: 
 

Als die [de patiënt] daarmee akkoord is, ook met het stoppen van de sondevoeding, dan eeh, 
mag dit wat mij betreft. Dus, het moet wel gemeld worden, het wordt natuurlijk getoetst door de 
commissie. 
I: En hoe zou dat dan moeten worden benoemd? 
R: Als euthanasie. 

 
De Wijkerslooth oordeelt op vergelijkbare wijze over deze casus. Tijdens het interview hekelt hij 
bovendien de eerder genoemde prototypische opvatting van euthanasie, en spreekt in dit kader van 
een “mechanistisch beeld” van euthanasie. De Wijkerslooth zegt daarover: 
 

Dat bedoel ik met het mechanistische beeld. Als je zegt euthanasie beperk ik tot dat fameuze 
infuus, of die fameuze spuit of die fameuze pil, dan zit er een hele wereld om heen waarvan je 
zegt: `ik kan hetzelfde resultaat met wat trucjes net zo goed bereiken'. Je moet op een gegeven 
moment wel een beetje integer in je afweging blijven. Is het een geval dat op zichzelf een 
euthanasie best zou kunnen rechtvaardigen, dan moet dat traject ook worden gevolgd. 

 
Uit de interviews is herhaaldelijk gebleken dat het ‘mechanistische beeld’, zoals De Wijkerslooth het 
noemt, door artsen inderdaad wordt aangegrepen om te betogen waarom het handelen in deze 
casus niet als euthanasie moet worden geclassificeerd. Duidelijk is dat De Wijkerslooth die 
redenering afwijst. Wel benadrukt hij nogmaals dat daarmee niet is gezegd dat de arts dit niet zou 
mogen doen: 

 
Als je kijkt naar de casus zelf, is dit een geval waar je euthanasie nooit zou mogen plegen? 
Helemaal niet, maar dan ís het ook euthanasie, laten we elkaar dan niets wijs maken, en 
ingewikkeld gaan doen. 

 
8.3.11 Zorgvuldigheidseisen 
Enkele artsen volgen tijdens de interviews een redenering die haast parallel loopt aan die van de 
juristen. Zij benadrukken net als de officieren van justitie de gelijkenis met euthanasie, en wijzen 
erop dat de arts de regels die daarvoor gelden ook hier behoort te volgen. Zo zegt een arts 
bijvoorbeeld: 
 

Ik denk als je die terminale sedatie op deze manier aanbrengt, zo van dan zal je rustig en pijnloos 
overlijden, dan heeft het inderdaad geen zin meer om sondevoeding eh, eh te gaan geven. Maar 
ik denk dat je dan met een actieve vorm van euthanasie, zij het langzaam, bezig bent. [...] Het 
staat er niet met zoveel woorden maar wordt ook nooit met zoveel woorden gezegd [...] Als je dit 
naar een aan een patiënt voorstelt dan moet je hem dat ook duidelijk maken. Hè dat het eh dat je 
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iemand een eindstation, dat je hem sedeert, en dan vind ik ook dat je daar alle regels van de eh 
euthanasiewetgeving op zou moeten toepassen. 

 
De arts ten slotte, die zich over deze casus het meest kritisch toont, volgt nagenoeg dezelfde 
betooglijn als De Wijkerslooth en benadrukt net als de vorige huisarts dat de zorgvuldigheidseisen 
hier in acht genomen moeten worden. 
 

Ja, de tweede casus, wat men tegenwoordig terminale sedatie noemt met een heel modern 
woord. 
I: Ja. U zou dat ook wel terminale sedatie willen noemen? 
R: Ja, eh.. zoals het beschreven wordt. Gewoon volgens definitiekwesties en hoe men die 
hanteert, en dat kan je terminale sedatie noemen...en je kan het ook euthanasie noemen. Ik zou 
het euthanasie noemen. Het is onzin of je nou zegt van nou ik spuit je wat in waardoor je niet 
kan eten dan ga je door het eten dood of ik spuit je wat in waardoor je hart stil blijft staan en dan 
ga je dood door een hartstilstand. Dat is een semantische oplossing van het probleem. Het is 
gewoon een flinke jongen zijn en zeggen van: ik zorg dat hij dood gaat, we hebben dat goed 
overlegd…eh, het is uitvoerig besproken. En…ik zou dan nog, hier hoef je dan niet een derde eh 
een tweede arts erbij te halen en de papieren in orde te maken, dat vind ik het zwakke van het 
geheel. Je kan ook zeggen doe het dan ook netjes als je het wilt doen, en zorg dat je gewoon alles 
in orde hebt, dat je het zwart op wit hebt staan, dat je met een andere arts gecommuniceerd hebt 
en als je patiënt er dan de voorkeur aan geeft om dat op deze manier te doen, prima. Maar noem 
het dan in elk geval euthanasie. 

 
Samenvattend zijn bovenstaande artsen net als de juristen van mening dat het handelen van de arts 
in de casus in effect niet verschilt van euthanasie door middel van de prototypische direct dodende 
injectie. Het handelen in de casus bewerkstelligt het overlijden, de patiënt heeft daarom verzocht, 
dus is er sprake van euthanasie, zo redeneren zij. Zij vinden daarom net als de juristen dat de arts dit 
moet melden en de zorgvuldigheidseisen in acht moet nemen. 
 
8.3.12 Conclusie bij casus II 
Het is lastig uit het labyrint van opmerkingen en redeneringen bij deze casus een rode draad te 
ontwaren, maar tenminste één aspect is voortdurend aanwezig. Er bestaat grote verwarring over de 
vraag of er nou sprake is van terminale sedatie of euthanasie. Minister van Justitie Donner en de 
KNMG hebben in reactie op het in de paragraaf 8.3.2 genoemde artikel van De Wijkerslooth 
eensgezind verklaard dat ‘terminale sedatie iets anders is dan euthanasie’. Het zijn twee volgens hen 
verschillende handelingen die van elkaar kunnen en moeten worden onderscheiden. Voor 
euthanasie geldt de meldingsprocedure, in tegenstelling tot terminale sedatie dat tot normaal 
medisch handelen zou mogen worden gerekend. 

De meest zuinige conclusie gebaseerd op de interviews is dat het onderscheidend vermogen van 
beide begrippen wanneer toegepast op een concrete casus, beperkter is dan op papier. De 
interviews wijzen uit dat respondenten de termen euthanasie en terminale sedatie gebruiken om te 
verwijzen naar één en dezelfde situatie. Dat zal gevolgen hebben voor de werking van het controle-
regime, dat immers uitgaat van de veronderstelling dat medische handelingen rond het levenseinde 
zoals die zich in de praktijk voordoen duidelijk en helder kunnen worden toegewezen aan 
verschillende categorieën. 

De verwarring kent diverse bronnen. Ten eerste blijken respondenten verschillende opvattingen 
te hanteren over de betekenis van het begrip euthanasie. Dat er sprake moet zijn van een verzoek is 
daarbij geen twistpunt. Wel vullen de respondenten het in de officiële definitie genoemde 
‘levensbeëindigend handelen’, verschillend in. Een aantal huisartsen blijkt het geven van een direct 
dodende injectie op een vooraf afgesproken moment, te beschouwen als essentiële voorwaarde voor 
lidmaatschap van de euthanasie-categorie. Zij hebben daarmee een opvatting van euthanasie die 
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nader is gespecificeerd dan de wet voorschrijft. Voor deze artsen is ‘terminale sedatie’ heel anders 
dan ‘euthanasie’, omdat het stervensproces langzamer verloopt en vooraf niet duidelijk is wanneer 
de patiënt precies zal overlijden. De officieren van justitie, De Wijkerslooth en sommige andere 
artsen schuiven daarentegen niet de handeling zelf, maar het effect van de handeling naar voren als 
essentieel. Omdat zowel euthanasie als terminale sedatie als effect heeft dat de dood sneller intreedt 
dan anders het geval zou zijn geweest, zien zij in essentie geen verschil tussen de twee classificaties. 
Beide vallen volgens hen onder de meldingsplicht. Het antwoord op de vraag of terminale sedatie 
wel of niet verschilt van euthanasie hangt dus af van de eigenschappen die worden aangewezen als 
deel uitmakend van de essentie van euthanasie. 

Een tweede reden voor verwarring hangt samen met het gegeven dat sommige huisartsen 
subjectieve intenties hanteren als criterium op basis waarvan ‘terminale sedatie’ van ‘euthanasie’ zou 
kunnen worden onderscheiden. Een arts zou bij het uitvoeren van terminale sedatie in tegenstelling 
tot euthanasie niet de intentie hebben het leven te beëindigen. Officieren van justitie laten 
subjectieve intenties buiten beschouwing bij het classificeren van het handelen. Wel kijken zij naar 
geobjectiveerde intenties. Daarbij gaat het om de vraag of kan worden aangenomen dat de arts de 
gevolgen van zijn handelen redelijkerwijs heeft kunnen voorzien. Als dat het geval is, is er sprake 
van opzet. Als een van de voorzienbare gevolgen de dood was, kan er juridisch beschouwd worden 
gesproken van opzettelijk levensbeëindigend handelen. Er is dan sprake van een niet-natuurlijk 
overlijden dat de arts moet melden. Daarbij benadrukken de officieren van justitie dat daarmee niet 
is gezegd dat de arts zo niet zou mogen handelen. Of zijn handelen toelaatbaar was, zal toetsing uit 
moeten wijzen. 

Er zijn echter ook artsen die aan de hand van juridisch steekhoudende argumenten in staat zijn 
te beredeneren waarom ‘terminale sedatie’ moet worden onderscheiden van levensbeëindigend 
handelen en dus niet hoeft te worden gemeld. Deze artsen ontkennen niet dat het effect van 
handelen een versnelde dood kan zijn, maar beredeneren waarom er desalniettemin sprake is van 
normaal medisch handelen, zónder daarbij een beroep te doen op subjectieve intenties. De meest 
complete redenering is in dat geval: 1)sedatie is de enige resterende optie om pijn en lijden van de 
patiënt te verlichten 2) na sedatie wordt voeding medisch zinloos en is staken van de voeding 
gerechtvaardigd 3) staken van een medisch zinloze behandeling geldt als normaal medisch handelen 
waarbij de patiënt op natuurlijke wijze overlijdt. Melden is dan niet nodig. Hoewel slechts een 
enkele arts deze betooglijn volledig volgt, valt op dat geen van de officieren van justitie deze 
redenering of aspecten daarvan naar voren brengt. 

Opvallend is verder dat geen enkele respondent wijst op de andere juridische grond waarmee de 
casus zou kunnen worden geclassificeerd als normaal medisch handelen / natuurlijk overlijden. Het 
verzoek van de patiënt het voorgestelde scenario (sederen + staken voeding) uit te voeren, zou 
kunnen worden opgevat als een weigering van het continueren van de voeding. Een dergelijke 
behandelweigering is volgens het gezondheidsrecht voldoende om de casus, op voorwaarde dat de 
sedatie medisch geïndiceerd is, buiten de categorie ‘levensbeëindigend handelen’ / niet-natuurlijke 
dood te plaatsen. Noch de huisartsen noch de officieren van justitie hebben deze redenering echter 
aangegrepen. 

Wel is naar voren gekomen dat het verzoek van de patiënt veel artsen ertoe brengt in te stemmen 
met de handelwijze van de arts, waarbij de geïnterviewde artsen te kennen geven dat zij zelf 
vergelijkbaar zouden handelen of vergelijkbaar hebben gehandeld. De meeste artsen laten zich in 
tegenstelling tot de vorige casus dan ook niet in moreel afkeurende bewoordingen uit over het 
handelen van de arts. Zoals bij de bespreking van de eerste casus ook bleek, hanteren artsen de 
classificaties natuurlijk /  niet natuurlijk overlijden als normatief geladen begrippen, waarmee zij 
impliciet respectievelijk het oordeel toelaatbaar / niet toelaatbaar lijken uit te spreken. Een 
belangrijke reden waarom artsen het overlijden in deze casus als natuurlijk classificeren komt dan 
ook voort uit het feit dat de meeste artsen inhoudelijk instemmen met het handelen van de arts.93 
                                                 
93 Hiermee is niet gezegd dat een niet-natuurlijke dood voor artsen per definitie handelen betreft dat zij niet lege artis 
vinden. Prototypische gevallen van ‘euthanasie’ waarbij de zorgvuldigheidseisen in acht zijn genomen, worden door 
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Ten slotte kwam op enkele plaatsen de suggestie ter sprake dat artsen soms zouden spreken van of 
kiezen voor ‘terminale sedatie’ om daarmee een ‘euthanasie’ te maskeren en de meldingsplicht te 
omzeilen. Dit idee is ook breed uitgemeten in de media, zoals is beschreven in paragraaf 8.3.2. Uit 
paragraaf 8.3.9, gewijd aan de ‘uitzonderlijke arts’, kwam echter naar voren dat de keuze voor 
‘terminale sedatie’ niet hoeft voort te komen uit een vlucht voor de meldingsplicht. Het kan ook een 
oplossing zijn voor een arts die op zich bereid is een patiënt op zijn verzoek uit een situatie van 
lijden te verlossen, maar dat bij voorkeur niet doet via de weg van de direct dodende injectie omdat 
de arts de uitvoering daarvan als zeer onaangenaam ervaart of heeft ervaren. Opvallend was, dat de 
arts die dit vertelde, tijdens het interview tot de conclusie kwam dat de alternatieve handelingswijze 
wat betreft effect niet verschilt van de direct dodende injectie. Op basis van dat inzicht 
beredeneerde hij vervolgens zelf dat ‘terminale sedatie’ dan net als ‘euthanasie’ gepaard gaat met een 
niet-natuurlijk overlijden, en dat dergelijk handelen toch zou moeten worden gemeld. 

Hoewel die redenering aansluit bij wat officieren zeggen - de essentie van meldplichtig handelen 
is gelegen in het effect van dat handelen -, is het niet waarschijnlijk dat artsen die redenering in de 
praktijk zullen volgen. Dat kan gevolg zijn van het idee dat de handeling duidelijk verschilt van het 
voor euthanasie prototypische spuitje, en van het heel geleidelijk intreden van de dood waarvan 
sprake is bij terminale sedatie. Dat geeft patiënt, familie en arts het gevoel dat het sterven op 
natuurlijke wijze verloopt. Een andere reden kan zijn dat artsen bang zijn voor eventuele juridische 
consequenties, een onderwerp waar ik in paragraaf 8.5 nog op terug zal komen. 

 
 
8.4. Casus III: Tussen pijnbestrijding en levensbeëindiging 
 
Man 73 jaar, ernstig dementerend. Zijn stemming is wisselend. Soms zit hij rustig te glimlachen in zijn stoel. Op andere 
momenten is hij angstig en zeer verward. Hij zegt vaak dat hij dood wil om te worden herenigd met zijn vrouw, die twintig 
jaar geleden overleed. Hij heeft altijd geweigerd naar een verzorgingshuis te gaan en wordt thuis verzorgd door zijn zoon. Als 
hij op een koude herfstdag aan de aandacht van zijn zoon ontsnapt, loopt hij zonder jas naar buiten. Hij wordt ernstig 
verkouden en er ontstaat een longontsteking. De huisarts schrijft antibiotica voor, hoewel de zoon daar in eerste instantie 
bezwaar tegen heeft; hij vindt dit hét geschikte moment om gehoor te geven aan de veel geuite stervenswens van zijn vader. Na 
overleg met de huisarts stemt de zoon toch toe. Ondanks de antibiotica is de toestand van de man na een week erg 
verslechterd, hij hoest slijm op en heeft veel pijn. Om de pijn te verzachten geeft de arts wederom na overleg met de zoon, 
subcutaan hoge doses morfine, mede met het doel het levenseinde te bespoedigen. Die nacht overlijdt de patiënt. 

 
8.4.1 Classificaties gekozen in het vragenlijstonderzoek en tijdens de interviews 
In het vragenlijstonderzoek kozen officieren van justitie bij deze casus aanzienlijk vaker dan 
huisartsen en gemeentelijk lijkschouwers, voor classificaties van levensbeëindigend handelen en niet 
natuurlijk overlijden(zie bijlage voor uitgebreide resultaten). Opvallend was echter een sterke 
verdeeldheid tussen zowel huisartsen onderling en gemeentelijk lijkschouwers onderling: 40 procent 
van de huisartsen  en 44 procent van respectievelijk de huisartsen en de gemeentelijk lijkschouwers 
antwoordden dat er sprake is van een niet-natuurlijke dood.  Tijdens de interviews kwam een 
vergelijkbaar beeld naar voren. Alle geïnterviewde officieren van justitie vinden dat er sprake is van 
levensbeëindiging en een niet natuurlijk overlijden. De geïnterviewde huisartsen en gemeentelijk 
lijkschouwers worstelen meer dan de officieren met de vraag hoe de casus te classificeren. Veel van 
hen besluiten na wikken en wegen uiteindelijk dat er in de casus zoals beschreven, strikt genomen 
sprake is van een niet-natuurlijk overlijden. 

Het zal de kritische lezer in de komende pagina’s kunnen opvallen dat de geïnterviewde 
respondenten het handelen in de casus regelmatig classificeren als ‘euthanasie’. Dat is opmerkelijk, 
want dat suggereert dat zij de in de casus geuite stervenswens van de ernstig dementerende man als 
                                                                                                                                                             
artsen wél als lege artis beschouwd, en worden vermoedelijk in haast alle gevallen als niet-natuurlijk overlijden gemeld (zie 
paragraaf 6.18 en 8.5.4.). Artsen volgen de redenering ‘juist gehandeld, dus natuurlijk overlijden’, als het niet-
prototypische en moeilijk te classificeren gevallen van medisch handelen rond het levenseinde betreft, waarbij zij van 
mening zijn dat er lege artis is gehandeld. 
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een ‘verzoek’ zouden classificeren. Duidelijk moge zijn dat het op zijn minst problematisch is een 
wilsuiting van een dementerende te bestempelen als het voor (toelaatbare) euthanasie vereiste 
‘vrijwillige en weloverwogen verzoek’.  Tijdens de gesprekken heeft dit probleem echter niet 
centraal gestaan. Er is haast uitsluitend ingegaan op de intentie-problematiek die de casus aanroert. 
Waar de verdeeldheid in classificeren bij de eerste twee casus samengaat met zeer uiteenlopende 
redeneringen en argumenten, blijkt dat voor deze casus veel minder het geval. Alle respondenten 
richtten zich voornamelijk op de voorlaatste zin van de casus-beschrijving: ”Om de pijn te 
verzachten geeft de arts wederom na overleg met de zoon, subcutaan hoge doses morfine, mede 
met het doel het levenseinde te bespoedigen”. 
 
8.4.2 Juridisch kader 
De zinsnede “mede met het doel het levenseinde te bespoedigen”, is overgenomen uit de landelijke 
onderzoeken van Van der Maas en Van der Wal (1992, 1996 en 2003), die van grote invloed zijn 
geweest op het Nederlandse euthanasie-beleid. Zoals toegelicht in paragraaf 6.3 kan met het 
classificatiesysteem van Van der Maas et al. uitsluitend sprake zijn van levensbeëindigend handelen 
als een arts aangeeft dat hij middelen heeft verstrekt ‘met het uitdrukkelijke doel het levenseinde te 
bespoedigen’. Kortom, met het classificatie-systeem van Van der Maas en Van der Wal zou het 
handelen van de arts in de derde casus zonder meer als normaal medisch handelen worden 
geclassificeerd waarbij een verklaring van natuurlijk overlijden mag worden afgegeven. Hoe de 
artsen die in het onderzoek van Van der Maas en Van der Wal hebben aangegeven middelen te 
hebben toegediend ‘mede met het doel het levenseinde te bespoedigen’, dergelijk handelen (en 
daarop volgend overlijden) zélf zouden classificeren, kan op basis van het onderzoek van Van der 
Wal en Van der Maas niet worden gezegd. 

In paragraaf 6.5 onderzocht ik in hoeverre er in de juridische literatuur ondersteuning kan 
worden gevonden voor het besluit een medische handeling die ‘mede het doel heeft het levenseinde 
te bespoedigen’, níet tot opzettelijk levensbeëindigend handelen te rekenen. Die ondersteuning heb 
ik niet gevonden. In het strafrecht wordt niet zozeer gekeken naar subjectieve drijfveren maar naar 
kennis van gevolgen. In de bespreking van de vorige casus was dit herkenbaar in de redeneringen van 
officieren van justitie. Zij stelden zich de vraag of de arts de gevolgen van zijn handelen 
redelijkerwijs kon hebben voorzien. Is dat het geval, dan kan er worden gesproken van opzet. 

Hoewel subjectieve intenties in het strafrecht een wezensvreemd element vormen, hebben zij 
van meet af aan een rol gespeeld in het maken van het onderscheid tussen toelaatbare en niet 
toelaatbare vormen van medisch handelen rond het levenseinde. Daarbij heeft de leer van het 
dubbel effect steeds een belangrijke rol gespeeld (zie paragraaf 3.7). Als de dood een mogelijk 
neveneffect is van handelen dat werd ingezet om pijn te bestrijden, dan neemt de arts een risico dat 
hij gezien zijn medische plicht het lijden te verlichten, mag nemen. Wanneer het overlijden van de 
patiënt niet een mogelijk nevengevolg, maar een doel van het handelen wordt, wordt er volgens de 
leer van het dubbel effect strikt genomen een ethische grens overschreden. 

De Staatscommissie Euthanasie heeft aangegeven dat pijnbestrijding met de dood als 
neveneffect, niet als levensbeëindigend handelen moet worden beschouwd. Voorwaarde daarbij is 
wel, dat middel en dosis op medische indicatie zijn gegeven. Als er “geen medische indicatie voor de 
betreffende handeling [is], of overschrijdt de geneeskundige opzettelijk de aangewezen dosering of 
had hij ook een ander middel kunnen gebruiken, dat niet als neveneffect levensbeëindiging heeft, 
dan is het doel niet de verlichting van het lijden, maar de beëindiging van het leven”.94 In dat geval 
dient het overlijden als niet-natuurlijk te worden beschouwd. 

Uit de reacties op de onderzoeksrapporten van Van der Wal en Van der Maas kan worden 
opgemaakt dat de achtereenvolgende verantwoordelijke kabinetten en de Tweede Kamer steeds 
akkoord zijn gegaan met zowel de gemaakte driedeling in intenties, als met de classificatie dat de 
dokter die pijn bestrijdt ‘mede met het doel het levenseinde te bespoedigen’ normaal medisch 

                                                 
94 Rapport Staatscommissie Euthanasie (1985: 45 en 77) 
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handelt en de dood als natuurlijk mag afgeven (zie paragraaf 6.3). Expliciet is deze afwijking van het 
normale (straf-)recht echter nergens vastgelegd. 

Interessant in dit kader is een voorlichtingsfolder over de euthanasiewetgeving die de Ministeries 
van Justitie en Volksgezondheid gezamenlijk hebben opgesteld, en die in 2002 onder alle artsen in 
Nederland werd verspreid. De folder vermeldt dat onder euthanasie wordt verstaan “iedere vorm 
van levensbeëindigend handelen door een arts op verzoek van de patiënt met het doel een einde te maken 
aan het uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de patiënt”. Enkele regels later wordt dit genuanceerd met 
de aanwijzing “als een arts de pijn van een patiënt probeert te verlichten met steeds zwaardere 
middelen die als neveneffect hebben dat ze het leven bekorten, is er geen sprake van euthanasie” (cursivering 
dvt).95 Onder welk van deze twee beschrijvingen een handeling ‘mede met het doel het levenseinde 
te bespoedigen’ zou moeten worden geschaard is niet zonder meer duidelijk. 

In het kader van het reguleringssysteem voor medisch handelen rond het levenseinde, is de vraag 
hoe handelen ‘mede met het doel het levenseinde te bespoedigen’ moet worden geclassificeerd, zeer 
relevant. In de rapporten van Van der Maas en Van der Wal is het antwoord duidelijk: als 
pijnbestrijding. Wanneer dergelijke handelingen echter zouden worden geclassificeerd als euthanasie 
zou, zoals eerder gezien, het aantal in de rapporten getelde gevallen van euthanasie ruwweg 
verdubbelen. Het centrale cijfer uit de het onderzoek van 2003 - het meldingspercentage van 
euthanasie - zou daarmee bijna worden gehalveerd en in plaats van op 54 procent uitkomen op 
ongeveer 30 procent (zie ook paragraaf 6.18). 

In de komende paragrafen wordt besproken hoe en op basis van welke argumenten huisartsen, 
gemeentelijk lijkschouwers en officieren van justitie vinden dat handelen ‘mede met het doel het 
levenseinde te bespoedigen’ zou moeten worden geclassificeerd. Hoewel deze vraag in de 
onderzoeksrapporten al ruim tien jaar ondubbelzinnig wordt beantwoord, blijken de betreffende 
respondenten zeer uiteenlopend op die vraag te reageren. Een eerste reden daarvoor kan worden 
gevonden in verwarring en onduidelijkheid omtrent de werking van het middel dat bij dergelijk 
handelen wordt gebruikt: morfine. 
 
8.4.3 Morfine: het doel en het middel 
Voor ik inga op wat de respondenten over de casus zeggen, is het van belang een en ander te 
vermelden over de werking van morfine. Het belangrijkste doel van het gebruik van morfine in de 
medische praktijk is het bestrijden van pijn en lijden. Morfine kán echter ook worden gebruikt om 
het leven van de patiënt te beëindigen. In een publicatie van de arts en anesthesioloog Admiraal dat 
al in 1980 door de KNMG werd verstuurd naar alle artsen in Nederland, wordt het artsen echter 
sterk ontraden morfine te gebruiken als euthanaticum.96 Het zou onduidelijk en sterk patiënt-
afhankelijk zijn in welke dosering het moet worden gegeven, waardoor het bij gebruik van morfine 
als euthanaticum bijvoorbeeld kan gebeuren dat de dood langer op zich laat wachten dan voorspeld. 
Dat is met name een gevolg van de snelle gewenning die optreedt bij toediening van morfine.97 Wie 
morfine toch als euthanaticum zou willen gebruiken zou dat niet moeten doen door een geleidelijke 
ophoging van de dosis, maar door een sterk verhoogde dosis ineens toe te dienen. 

De optredende gewenning compliceert ook het gebruik van morfine voor pijnbestrijding. Door 
gewenning is immers een steeds hogere dosis nodig om pijn effectief te blijven verzachten. Omdat 
patiënten die morfine krijgen vaak ernstig zijn verzwakt, zijn artsen niet altijd zeker of de patiënt een 
verhoging van de dosis zal overleven. In het geval dat een patiënt kort na toediening van (een 

                                                 
95 Informatiebrochure uitgegeven door de Ministeries van Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Euthanasie 
(2002: 2) 
96 Admiraal (1980) 
97 Naast de dosering maakt ook de wijze van morfine-toediening nog verschil uit voor de kracht en snelheid en van de 
werking. Het middel kan bijvoorbeeld intraveneus (direct in de ader), subcutaan (onder de huid), met pleisters en via 
zetpillen worden gegeven. Soms worden verschillende wijzen van toediening gecombineerd, wat het vaststellen van de 
werkzame dosis nog complexer lijkt te maken. 
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eventueel verhoogde dosis) morfine komt te overlijden, kan het dan ook lastig zijn met zekerheid te 
achterhalen of de morfine daar nou de oorzaak van was. 

Recent heeft anesthesioloog Admiraal evenwel gesteld dat morfine bij juist gebruik niet 
levensverkortend werkt. Als de arts lege artis tracht met morfine het lijden en de pijn van een patiënt 
te bestrijden - dat wil zeggen de dosis afstemt op onder andere de mate van gewenning van de 
patiënt en diens klinische toestand - , leidt dat volgens Admiraal niet tot de dood.98 Admiraal & 
Griffiths hebben in 2001 in dit kader gesuggereerd dat het handelen van de artsen die in de 
onderzoeken van Van der Maas et al. hebben aangegeven middelen te hebben toegediend ‘mede het 
doel het levenseinde te bespoedigen’, de dood niet altijd hoeft te hebben bespoedigd. De auteurs 
vermoeden dat artsen het levensverkortende effect van morfine regelmatig overschatten.99 In 2002 
presenteerde Groenewoud gegevens over de gegeven dosis in combinatie met de intentie zoals 
gerapporteerd in het tweede onderzoek van Van der Maas en Van der Wal (1996). Groenewoud 
vermoedt op basis van haar analyse eveneens dat het toedienen van middelen waarvan artsen zelf 
denken dat het mogelijk of zeker levensverkortend effect heeft gehad, een dergelijk effect in 
werkelijkheid vaak niet gehad heeft. Maar, Groenewoud houdt nadrukkelijk een slag om de arm: 
“our data did not enable us to determine whether any specific dosage of morphine actually hastened 
the patient’s death”.100 Kortom, over de mate waarin het toedienen van morfine in de medische 
praktijk levensverkortend effect heeft, blijft onduidelijkheid bestaan. 
 
8.4.4 Intrede van intenties 
Tijdens de interviews met de artsen brengen zij veel van het bovenstaande ter sprake. Meerdere 
artsen geven een korte uitleg over de werking van morfine, dat de dood kan bewerkstelligen doordat 
het een ademhalingsdepressie kan veroorzaken.101 Tevens wordt duidelijk dat artsen omtrent de 
dodelijke werking van concreet toegediende dosis morfine, soms onzeker zijn. Dat blijkt 
bijvoorbeeld uit de uitspraak van een arts die zegt: “Nou, er zijn mensen die eh, na een half uurtje 
opknappen en zich veel beter voelen en er zijn mensen die na die tien milligram morfine of twintig 
milligram morfine hartstikke dood zijn.” 

Gedurende de interviews wijst een enkele arts niet op het vermeende levensverkortende effect 
van morfine, maar juist op het levensverlengend effect dat morfine zou kunnen hebben. Op mijn 
vraag in hoeverre morfine levensverkortend werkt, antwoordt deze huisarts: 
 

dat is vaak ook wat de moeilijkheid van morfine van is het nou wel of niet zo. Ik heb altijd het 
gevoel, als je géén morfine geeft dat mensen eerder doodgaan omdat ze het dan toch veel 
benauwder hebben. Morfine verlaagt een beetje de ademhaling en kost het je dus ook minder 
energie om te ademen. Dus dan zou je het ook langer vol kunnen houden. In bepaalde 
ziektebeelden geef je ook morfine om juist de benauwdheid weg te nemen. 

 

                                                 
98 Admiraal (2001) 
99 Admiraal & Griffiths (2001) stellen dat het onderscheid tussen normaal medisch handelen en levensbeëindigend 
handelen bij gebruik van morfine beter controleerbaar zou kunnen worden gemaakt op basis van de gegeven dosis, 
eventuele gewenning bij de patiënt, en diens klinische toestand. De intentie van de arts, hét criterium dat in de landelijke 
onderzoeken van Van der Wal et al. het verschil maakt tussen pijnbestrijding of levensbeëindiging, zou daarbij volgens 
Admiraal& Griffiths niet ter zake doen. De gegevens met betrekking tot de dood door pijnbestrijding uit het onderzoek 
van Van de Maas en Van der Wal, zouden volgens hen meer zeggen over de bedoelingen van de artsen dan over de 
werkelijke effecten van hun handelen. Admiraal & Griffiths (2001) 
100

 Groenewoud (2002: 99) 
101 Een gemeentelijk lijkschouwer licht nog preciezer toe: “een neveneffect van de morfine ook, is dat die [de patiënt] 
zijn ja zou maar zeggen zijn luchtoplosbare afvalstoffen niet kwijtraakt, dus dat hoopt op in het lichaam en daardoor 
overlijdt die op een gegeven moment. Je kan je het voorstellen als zo'n soort zachte dood als bij 
koolmonoxidevergiftiging.” 
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Het lastige van morfine is het vaststellen van de werkzame dosis, zo geven ook artsen tijdens de 
interviews bij herhaling aan. In onderstaand citaat omschrijft een huisarts hoe hij dat normaal 
gesproken doet, en geeft daarbij aan wat dat betekent voor het classificeren van het overlijden: 

 
Als je 2 à 3 terminalen in een jaar, 1,2,3, hè als je een praktijk hebt, ja dan is het niet dat je daar 
een doseringsschaal voor in je hoofd hebt hè. En dan begin je…natuurlijk is het eerste, ik vind 
het uitgangspunt van jou moet niet zijn dat zo iemand zou overlijden. Het uitgangspunt is dat je 
hem geen pijn berokkent, hè, dat je die pijn aanpakt. En dan ga je kijken, hoe zwaar is iemand, 
hoeveel pijn heeft hij, en wat voor dosering heb ik daar voor nodig en dat geef je hem en je kijkt 
de volgende dag of dezelfde avond, hoe is het met de pijn? Heeft hij nog pijn dan zet je hem 
hoger, dan geef je meer, en zie je dan de volgende dag dat hij overleden is, dan zeg je nou, hij is 
overleden. Dat is een natuurlijke dood. Zeg je, joh hij heeft, ik heb uitgerekend, volgens mij heeft 
hij ongeveer zoveel milligram nodig, maar we geven gewoon de driedubbele dosering, want dan 
duurt het niet zo lang…Ja, dan zit je een grens over. Hè, dus dat is voor mij, de, eh, wat wil je 
behandelen? Als je zegt ik wil een levenseinde, dat je een levenseinde zal bespoedigen…maar het 
doel moet niet zijn het levenseinde te bespoedigen. 

 
Deze arts geeft aan wat je op basis van gezond verstand zou verwachten, namelijk dat de dosering 
van morfine en het beoogde doel parallel lopen. Het leven van de patiënt zou alleen met zekerheid 
door de morfine worden bekort als er een substantieel hogere dosis wordt geven dan nodig is voor 
pijnstilling. 

Zoals gezegd tonen verscheidene artsen zich tijdens de interviews desalniettemin onzeker over 
het al dan niet dodelijke effect van morfine bij bepaalde dosis. Dat maakt ook het classificeren van 
het bijbehorende handelen en overlijden moeilijk. Bij de poging het onderscheid toch te maken, 
wordt houvast gezocht bij de subjectieve intentie. Een voorbeeld daarvan is de arts die zegt: “Door 
morfine pijnstilling te geven…vind ik meer eh palliatieve zorg, en dan is het natuurlijk het grijze 
gebied wat een hoge dosering is en wat een werkzame dosis is en wat een hoge dosis is. Dat is een 
heel grijs gebied.” Deze arts acht het niet goed mogelijk te bepalen waar de grens ligt tussen een 
pijnbestrijdende en een letale dosis morfine. Om toch een lijn te trekken wijst hij op de (subjectieve) 
intentie waarmee het middel wordt gegeven, en zegt: “Ik denk dat 't verschil niet ligt in de dosis 
maar dat het verschil gewoon ligt in wat de arts wil wat die daarmee doet”. Deze redenering is bij 
meerdere artsen herkenbaar. 

Die redenering zou betekenen dat het antwoord op de vraag of een overlijden van een patiënt 
die sterft nadat een arts morfine heeft toegediend al dan niet natuurlijk is, niet zozeer afhangt van de 
gegeven morfine maar van de intentie waarmee die morfine is gegeven. Ook een andere huisarts 
suggereert dat, en benadrukt daarbij het gevolg voor controle achteraf: 

 
Ik denk dat wil je in eh deze situaties [doelend op de besproken casus, dvt] die, eh ja, heel 
voorstelbaar zijn, en eh ja toch eh zuiver blijven handelen, blijven denken, dan moet je het eh, zo 
uit elkaar halen. Die intentie is eh belangrijk, ook al is hij niet eh te controleren. Achteraf kun je 
altijd zeggen: ik had de intentie tot…hè, stel dat daar eh dus vragen over komen hè, dan… 

 
De arts maakt zijn zin niet af. Duidelijk is wel dat hij meent dat een arts zich in dergelijke gevallen 
kan indekken. Hoewel de arts dat suggereert, hoeft er bij een arts die kiest voor een onschuldige 
intentie niet per definitie sprake te zijn van kwade trouw. Zoals ik in hoofdstuk 6 aan de hand van 
de theorie van cognitieve dissonantie heb betoogd, zou de intentie waarmee een arts zegt een 
medische handeling rond het levenseinde te hebben verricht, niet moeten worden beschouwd als 
een onthulling (of verhulling) van de ‘werkelijke’ intentie. Er is eerder sprake van een (re-) 
constructie, waarvan de uitkomst onder meer wordt beïnvloed door de wijze waarop de betreffende 
arts omgaat met de cognitieve spanning die medisch handelen rond het levenseinde onvermijdelijk 
oproept (zie paragraaf 6.10). Een voorbeeld daarvan wordt nog gegeven in paragraaf 8.4.9. 
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Terug nu naar de voorgelegde casus, of beter gezegd de interpretatie van de zin “Om de pijn te 
verzachten geeft de arts wederom na overleg met de zoon, subcutaan hoge doses morfine, mede 
met het doel het levenseinde te bespoedigen.” Eerder zei ik al dat hier op basis van het 
classificatiesysteem van Van der Maas en Van der Wal zou worden gesproken van normaal medisch 
handelen en een natuurlijk overlijden. Uit het vragenlijst-onderzoek komt naar voren dat veertig 
procent van de deelnemende huisartsen en ruim driekwart van de deelnemende officieren daar 
anders over denken. Tijdens de interviews vinden alle officieren dat hier sprake is van 
levensbeëindiging en een niet-natuurlijk overlijden. De meeste van de geïnterviewde huisartsen 
hinken op twee gedachten. In de komende paragraaf ga ik eerst in op enkele respondenten die 
minder twijfelen en van mening zijn dat een casus als deze in de praktijk geldt als normaal medisch 
handelen en een natuurlijk overlijden. Daaronder bevinden zich alleen artsen en gemeentelijk 
lijkschouwers. Vervolgens zal de aandacht verschuiven naar de artsen en officieren van justitie die 
dit als levensbeëindigend handelen en een niet-natuurlijk overlijden classificeren. 
 
8.4.5 Waar gehakt wordt vallen spaanders 
Er zijn enkele artsen en gemeentelijk lijkschouwers die zonder meer vinden dat het handelen als 
normaal medisch handelen kan worden geclassificeerd - dat wil zeggen als palliatieve zorg of 
stervenshulp -, met een natuurlijk overlijden tot gevolg. Bij de artsen die voor deze classificaties 
kiezen, klinkt net als bij de vorige twee casus de invloed van morele instemming door. Deze artsen 
geven aan dat de arts in de casus juist en integer handelt, of sterker nog, zijn plicht als arts vervult. 
De meest nuchtere redenering is afkomstig van een arts die zegt: 
 

Ja hij overlijdt gewoon aan de pneumonie, ja op basis dan van die dementie, maar hij overlijdt 
aan pneumonie. Niet meer en niet minder. En de morfine is alleen maar eh, ja verzachtend en zal 
het einde iets bespoedigd hebben, dat is niet causaal. 
I: Niet causaal. Wat bedoelt u daar precies mee? 
R: Dat je als bij euthanasie met een bepaald middel het leven echt termineert. Dat is hier niet zo. 
Je geeft gewoon een hoge dosis om de pijn te verzachten. Nou, en dan neem je op de koop toe 
dat ie dan iets vlugger zal overlijden. 
I: Ja. En hier, de arts, moet die hier iets melden? 
R: Nee. 

 
Duidelijk is dat de geïnterviewde huisarts instemt met de handelwijze van de arts in de casus. Hij 
vertelt over hoe “je” als arts in dergelijke situaties handelt. Met andere woorden, hij spreekt uit 
ervaring en zijn ervaring is dat de versnelling van de dood bij pijnbestrijding iets kan zijn dat je als 
arts “op de koop toe” neemt. 

Ook een andere arts geeft aan dat het handelen van de arts ondanks het waarschijnlijk 
levensverkortende effect van de morfine niet als levensbeëindigend hoeft te worden geclassificeerd. 
Want, zo licht de arts toe: 
 

dat heet verlichten van lijden. Dat is niet een einde maken aan iets. Want anders kun je, dat is 
dus bij het gebruik van morfine essentieel, dat je je realiseert dat je met een medicijn bezig bent 
die het einde doet versneld komen. Maar ze worden minder benauwd. De reden waarom je het 
voorschrijft is in dat geval het lijden verlichten, en niet omdat die dood dan sneller komt…da's 
dan mooi meegenomen want dat wilde die man toch al. 

 
Deze artsen veronderstellen beide dat de morfine het leven van de patiënt zal hebben versneld, 
maar vinden dat er desondanks sprake is van natuurlijk overlijden. Zij vinden steun in een 
redenering die parallel loopt aan de dubbel-effect doctrine, door erop te wijzen dat het primaire doel 
van handelen ‘verlichten van lijden’ is. 
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Bovenstaande artsen gaan in hun toelichting niet expliciet in op de intentie ‘mede met het doel’, en 
ik heb daar tijdens deze gesprekken evenmin op aangestuurd. Andere artsen volgen aanvankelijk 
een vergelijkbare redenering als de bovenstaande artsen, maar maken kanttekeningen bij de casus 
zodra zij de omschreven intentie in hun betoog betrekken. Een voorbeeld is de arts die aanvankelijk 
zegt “overal waar gehakt wordt, vallen spaanders”, en daarmee uitdrukking geeft aan het 
onvermijdelijke gegeven dat gebruik van morfine soms het levenseinde kan versnellen. Zodra hij de 
expliciet omschreven intentie in de casus-omschrijving in overweging neemt, concludeert hij echter: 
 

In dit geval zou ik dus inderdaad zeggen, dan zou ik toch onder euthanasie vallen en niet onder 
een natuurlijke dood. Omdat hier die intentie duidelijk uitgesproken wordt. Ja, nou ja het zijn 
inderdaad gevoelsmatige grijze eh gebieden. 

 
8.4.6 Wel zo doen maar niet met die bedoeling 
Volgens Van Dale zinspeelt de uitdrukking ‘grijs gebied’ op een “overgangsgebied, waar niet 
helemaal duidelijk van is welke regels er gelden, of wat er gebeurt wel dan niet toelaatbaar is”. 
Bovenstaande arts betreedt de grijze zone vanuit de kant van pijnbestrijding, en besluit aan de hand 
van de expliciet gegeven intentie toch te spreken van euthanasie en niet natuurlijk overlijden. Een 
andere arts maakte dezelfde beweging, maar in omgekeerde richting. Bij de vraag of het overlijden 
hier als natuurlijk of niet natuurlijk moet worden beschouwd, gaat hij direct af op de expliciet 
omschreven intentie in de casus, en zegt hij aanvankelijk: 
 

Je zou dit onder niet-natuurlijk kunnen zetten. 
I: En waarom is het dan niet-natuurlijk? 
R: Omdat hij met de intentie morfine gaf om hem te doden. 
I: Dus die intentie maakt het niet-natuurlijk? 
R: Vind ik van wel. Principieel gezien. 
I: Ja. Principieel gezien? 
R: Ja. Als hij zegt tegen zijn zoon van ik geef hem morfine om zijn leven eh‚ eh…zijn dood te 
bespoedigen dan is dat een vorm van euthanasie. 

 
De arts gaat er hier van uit dat de arts morfine gaf om te doden. Omdat de casusbeschrijving 
aangeeft dat de arts het óók doet om pijn te verzachten, vestigde ik daar de aandacht op, waarop de 
arts zijn antwoord bijstelt: 
 

I: En als hij zegt tegen die zoon, ik geef hem morfine om de pijn te bestrijden en hij heeft in zijn 
achterhoofd het idee van nou het kan goed zijn dat die man hier ook sneller aan komt te 
overlijden. 
R: Ja, nou goed, door de bocht genomen is hij natuurlijk overleden aan long…eh… Ik vind het 
altijd moeilijk, nou waarschijnlijk omdat ik er nu met jou over praat, dat ik wat harder in mijn 
oordeel ben. Kijk want de man zijn doodsoorzaak mag je ook scharen onder natuurlijke dood, 
zo wordt het ook door mijn collega's gezien denk ik. [...] Alleen ik vind de intentie waarmee de 
huisarts het brengt, vind ik dan een soort euthanasievorm. 

 
De aarzeling, de herkenning uit de praktijk en de intuïtieve neiging het overlijden van deze patiënt 
als natuurlijk te beschouwen, loopt als een rode draad door de gesprekken met de artsen over deze 
casus. De artsen kunnen zich voorstellen dat het zo gaat, en identificeren zich met de arts in de 
casus. Zij keuren zijn handelen goed, en neigen er daarom toe het overlijden als natuurlijk te 
classificeren. Maar op het moment dat de met naam en toenaam uitgesproken intentie van de 
behandelend arts in het betoog wordt meegewogen, kiezen de meeste artsen er tijdens de 
gesprekken toch voor het overlijden te classificeren als niet-natuurlijk. Zoals de laatstgenoemde arts 
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echter aangeeft, kan dat “wat hardere oordeel” een gevolg zijn van de interviewsituatie, en geldt dit 
“onder collega’s” gewoon als natuurlijk overlijden. 

Het ‘hardere oordeel’ lijkt dus niet noodzakelijk voort te komen uit een afkeuring van het 
handelen van de arts. Op basis van de interviews ontstaat de indruk dat veel artsen de omschreven 
intentie vooral naar de buitenwereld - in dit geval de interviewer - moeilijk te verantwoorden 
vinden. Artsen lijken te veronderstellen dat niet-artsen het handelen zullen beschouwen als 
levensbeëindiging. Het vermoeden rijst dan ook dat artsen die het handelen tijdens de interviews als 
niet-natuurlijk classificeren dat vooral doen onder invloed van sociale wenselijkheid. In de praktijk 
zullen zij dergelijke gevallen waarschijnlijk toch als natuurlijk afgeven. 

Dat blijkt ook uit hetgeen naar voren kwam tijdens een door mij bijgewoond huisarts-overleg. 
Tijdens die bijeenkomst gingen zeven huisartsen met elkaar in discussie over de vraag of er in onder 
andere deze casus sprake is van een natuurlijk of een niet-natuurlijk overlijden. Het onderstaande 
fragment uit de levendige discussie illustreert nogmaals het dilemma: 
 

Arts 4: Ja, met het doel…en dat doel kan ik me, dat is zeer invoelbaar want  
hij wil gewoon dat die man, eeeh, hè? 
Arts 6: Ja, maar ik weet niet of de officier van justitie hier genoegen mee  
neemt. 
Arts 4: Nee, ik weet wel zeker van niet, dus daarom mag hij dat ook niet  
doen. 
Arts 1: Goed, maar stel nou dat je dus eerlijk invult, dit is een niet-natuurlijke  
dood. Ik zal er als dokter in ieder geval een natuurlijke dood van maken als ik  
de formulieren zou invullen. 
Bijval van anderen: Ja tuurlijk, natuurlijk. 
Arts 1: Maar stel nou dat ik dus een heel erg eerlijke vent ben, en ik maak er  
dus toch een niet-natuurlijke dood van, ja, dan ben ik dus de lul. 
Arts 4: Ja, maar dat moet je ook nooit doen. 
Arts 1: Nee natuurlijk niet, dat weet ik ook wel. 

 
De retorische vraag “of de officier van justitie hier genoegen mee zou nemen” spreekt boekdelen. 
De artsen hebben het idee dat er juridisch gezien sprake zou zijn van een niet-natuurlijk overlijden. 
Desalniettemin zijn de artsen het er na enige discussie unaniem over eens dat dit kan worden 
afgegeven als natuurlijk overlijden. Dat artsen hun eigen classificatie-oordeel laten prevaleren boven 
de juridische inschatting, kwam ook uit het vragenlijst-onderzoek naar voren (paragraaf 7.7.4). In 
paragraaf 8.5 zal ik nog ingaan op de redenen waarom artsen dat doen. 

Ook tijdens de interviews oppert een enkele arts de gedachte dat de casus zoals omschreven 
juridisch beschouwd leidt tot een niet-natuurlijk overlijden. In de praktijk zou de intentie echter niet 
zo worden omschreven, en zou het dan ook niet als zodanig hoeven worden gemeld. Het meest 
helder is de arts die zegt dat: 

 
als je inderdaad zegt dat je het doet om de patiënt eerder te laten overlijden, dan heb je de opzet 
om iemand om te brengen, je doet het ook nog, en hij overlijdt er ook nog eerder door, ja dan 
heb je juridisch gezien een moord gepleegd. Daarom zeg ik, je moet gewoon met je, met je 
intenties en hoe je het uitspreekt voorzichtig zijn. 

 
Deze arts, die zich merkbaar stoort aan de wijze waarop de casus is opgeschreven, onderstreept nog 
eens: 

 
Er is geen huisarts die zegt dat hij het doet met het opzicht om de patiënt minder oud wordt. 
Dus ik vind dat de casus in dit geval niet uit het leven gegrepen is. Hij is wel uit het leven 
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gegrepen, maar dan moet je dat...dat moet eruit, ja. [...] Die laatste zin had er niet bij moeten 
staan. 

 
Met andere woorden: je moet het als arts soms zo doen, maar niet met de in de casus omschreven 
bedoeling. 

Opvallend tenslotte is een opmerking van een gemeentelijk lijkschouwer, waaruit blijkt dat een 
dergelijke casus zelfs al zou die door een arts als niet-natuurlijk worden gemeld, niet zonder meer 
op het bord van de officier van justitie terecht zal komen: 

 
Want ik neem aan dat deze huisarts gewoon een verklaring van natuurlijk overlijden zal afgeven, 
maar mochten daar vragen over komen of mocht die huisarts twijfelen of in vanuit nou 
onzekerheid of jeugdige onervarenheid [...] dan zou ik dus met de officier van justitie overleggen 
en zeggen van nou moet je eens luisteren, in feite zou je kunnen zeggen 't is gewoon natuurlijk 
overlijden, staakt de behandeling, palliatieve zorg en mede daardoor is die overleden. 

 
De gemeentelijk lijkschouwer zelf is van mening dat het handelen de dood mede heeft veroorzaakt 
maar dat er desalniettemin sprake is van een natuurlijk overlijden. De arts die dat anders classificeert 
kent het klappen van de zweep nog niet, suggereert hij. Desalniettemin lijkt de lijkschouwer niet 
helemaal zeker dat de officier van justitie zich zonder meer van zijn oordeel zal laten overtuigen. In 
de volgende paragraaf, waarin wordt besproken hoe de officieren van justitie deze casus 
classificeren, zal blijken of die twijfel gegrond is. 
 
 8.4.7 ‘Het spijt me vreselijk…’ 
De hiervoor geciteerde arts vindt zelf dat er sprake is van natuurlijk overlijden, maar denkt dat de 
casus met de omschreven intentie juridisch gezien moord zou kunnen zijn. Wanneer wordt gekeken 
wat officieren van justitie over de casus zeggen, blijkt hij er niet ver naast te zitten. Afgaand op de 
laatste zin in de casus, zijn de geïnterviewde officieren van justitie even kort als resoluut in hun 
betoog. Zo zegt een officier: “als je iets, een spuit in iemand zet en daardoor gaat iemand 
dood…dan is dat eeh doodslag in principe en als je van tevoren dat bedenkt dan zou het moord 
kunnen zijn.” Voor de vraag of hier sprake is van levensbeëindiging laat deze officier de 
omschreven intentie ‘mede met het doel’ voor wat die is. Er zou ten minste sprake zijn van 
doodslag vanwege het causale verband tussen de handeling en de dood. 

Andere officieren gaan bij het classificeren wel in op de omstreden zinsnede. Zo zegt een 
officier: “omdat mede doel het levenseinde te bespoedigen is, is het euthanasie. Ook al is daarnaast 
het doel pijnbestrijding of wat dan ook, maar als je een stof toedient met het doel, of mede het doel 
het leven te beëindigen [is het levensbeëindigend handelen].” De Wijkerslooth volgt nagenoeg 
dezelfde redenering en zegt: “Als je zegt, welbewust dien ik iemand subcutaan een hoge dosis 
morfine toe met het doel levenseinde te verspoedigen, dan is dat euthanasie. Punt.” 

Uit de interviews wordt duidelijk dat de juristen de omschreven intentie ‘mede met het doel het 
levenseinde te bespoedigen’ beschouwen als voldoende aanleiding om te spreken van 
levensbeëindigend handelen en een niet-natuurlijk overlijden. Dat lijkt in strijd met wat ik eerder 
schreef over de rol van subjectieve intenties die in het strafrecht zoveel mogelijk wordt beperkt (zie 
paragraaf 6.5). Dat de omschreven subjectieve intentie in de redeneringen van de juristen tóch de 
spil van het betoog vormt, is desondanks niet verbazingwekkend. In de casusbeschrijving is de 
intentie gegeven. In feitelijke juridische procedures vormen intenties echter een te bewijzen kwestie 
die doorgaans objectiverend uit omstandigheden worden afgeleid. In dit geval zou daartoe worden 
onderzocht of kan worden aangenomen dat de morfine de dood veroorzaakte en of de arts die de 
morfine toediende dat gevolg redelijkerwijs kon hebben voorzien. Daarnaast zou moeten worden 
achterhaald of de toegediende dosis medisch geïndiceerd was.102 
                                                 
102

 Dit gebeurde bijvoorbeeld in een rechtzaak die speelde in 2004, waarin een arts werd vervolgd voor ‘moord’. De arts 
diende 20 mg  morfine toe, even later gevolgd door 5 mg dormicum. De rechtbank te Breda, sprak de arts vrij. In het 
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Van belang is in dit kader dat de geïnterviewde juristen lijken aan te nemen dat de morfine het 
levenseinde ook daadwerkelijk heeft veroorzaakt. Dat is ook begrijpelijk aangezien de omschrijving 
vertelt dat de dood mede het doel van het geven van morfine was. De officieren van justitie zullen 
hebben aangenomen dat de arts in de casus de daad bij het woord heeft gevoegd en met zijn 
medische expertise ook precies wist wat ervoor nodig was om het beoogde doel te bereiken. De 
geïnterviewde artsen, waarvan velen op basis van eigen ervaring benadrukken dat de werking van 
morfine onvoorspelbaar kan zijn, laten het daarentegen meer in het midden of het oorzakelijk 
verband tussen de dood en de morfine kan worden aangenomen. Zij spreken vaker van de kans, het 
risico of de waarschijnlijkheid dat dat het geval is geweest. 

 Wanneer het oorzakelijk verband tussen de morfine en de dood wordt aangenomen, dan 
lijken De Wijkerslooth en de officieren van justitie op de lijn te zitten die de Staatscommissie 
Euthanasie in 1985 trok. Als de dood een mogelijk neveneffect is van handelen dat werd ingezet om pijn 
te bestrijden, dan neemt de arts een risico dat hij gezien zijn medische plicht het lijden te verlichten, 
móet nemen. Hoewel er in een dergelijk geval juridisch gezien sprake kan zijn van ‘voorwaardelijke 
opzet’ (zie paragraaf 6.5) stelde de Staatscommissie destijds dat dergelijk handelen tot normaal 
medisch handelen mag worden gerekend en binnen de ‘medische exceptie’ valt. Echter, als de dood 
‘mede het doel’ van handelen is en de patiënt ten gevolge van dat handelen overlijdt, dan wijst dat 
meer in de richting van het zwaardere ‘opzet met zekerheidsbewustzijn’ waarbij het voorzienbare 
gevolg van handelen (i.c. het overlijden) niet mogelijk maar zeker zal optreden.103 Uit het gesprek met 
De Wijkerslooth wordt duidelijk dat hij daar een grens trekt. Zijn betoog is even simpel als resoluut: 
“als er niet langer sprake is van een risico, maar van een oogmerk, dan hang je.” Op mijn vraag of 
het ándere oogmerk van de arts, het verlichten van de pijn, nog iets betekent voor de classificatie 
van het handelen, geeft hij nogmaals aan: “Het antwoord is, dat is euthanasie, het spijt me vreselijk.” 

Het belangrijikste verschil tussen het classificeren van enerzijds de officieren van justitie (die 
stellig overtuigd zijn dat hier sprake is van levensbeëindiging / niet natuurlijk overlijden), en 
anderzijds de huisartsen (die op vaak twee gedachten hinken), lijkt dan ook vooral te maken te 
hebben met het al dan niet aangenomen causale verband tussen het overlijden en de toediening van 
morfine. Waar officieren van justitie dat verband lijken aan te nemen, laten artsen ruimte voor 
twijfel. In de komende paragraaf ga ik in op een alternatieve en verhelderende interpretatie van het 
handelen van de arts en de intentie ‘mede met het doel het levenseinde te bespoedigen’, waarin de 
onzekere effecten van morfine en de door de arts gekozen dosering centraal staan. 
 
8.4.8 Een godsoordeel 
Een van de huisartsen is zeer kritisch over de omschreven casus, en zet de arts die handelt met de 
intentie ‘mede met het doel het levenseinde te bespoedigen’ als volgt  in een mogelijk verhelderend 
licht: 

 
R: Kijk, pijn te verzachten is een eh, of je doet het als pijnverzachting. Prima, dan heb je dus een 
bepaalde dosis, ben je aan een bepaalde dosis gebonden dan weet je eh met 20 mg of 10 mg 
subcutaan of dat hangt er van af hoe groot en hoe ziek de patiënt is, en hoeveel spier eh 
vetmassa hij nog over heeft. Dan zou, als je meer gaat geven dan 20 mg de eerste keer, tja, dan 
ben je dus met euthanasie bezig. Dus met een slechte euthanasie als je er 40 geeft, dan moet je 
gelijk ook intraveneus een goede dosis geven. Dat halfzachte van eh.. ik kan niet begrijpen 
waarom iemand een dosis geeft waarvan je mag aannemen dat de kans fifty-fifty is dat hij de dag 

                                                                                                                                                             
vonnis wordt de intentie van de arts bij zijn handelen geobjectiveerd door te onderzoeken of de gegeven dosis in 
overeenstemming was met het doel van pijnbestrijding. Op basis van verklaringen van deskundigen van het Nederlands 
Forensisch Instituut, concludeerde de rechtbank dat “de toegediende medicijnen qua aard, hoeveelheid en combinatie 
pasten bij het doel van palliatieve zorgverlening. Van een excessieve medicatie was geen sprake, laat staan van een 
medicatie die zodanig excessief was dat uit het enkele feit van de toediening daarvan reeds het bestaan van een op de 
dood van de heer D. gericht opzet zou kunnen worden afgeleid.” LJN: AR5394, Rechtbank Breda, 1703/03, 10 
november 2004. 
103 Jörg & Kelk (1992: 96-97) 
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erna nog leeft. Dat begrijp ik niet. Ik kan het eh begrijpen als ik gewoon eh de arts in een soort 
juridische context plaats van als er gedonder komt dat hij dan altijd nog kan zeggen ik heb het 
gedaan om de pijn te verlichten. En als de patiënt dood is dat hij kan zeggen het is toch maar 
goed dat we hem morfine hebben gegeven. 
I: Maar dus eh die dubbele intentie waar eh, eh waar toch redelijk vaak sprake van is als ik eh 
tenminste de literatuur moet geloven, die herkent u niet uit de praktijk? 
R: Nou, ik kan eh in die zin herken ik hem uit de praktijk dat het eh ook iets zegt over de arts 
zelf, hoe die kijkt eh aankijkt tegen eventuele, misschien zijn eigen geweten wat er nog een rol bij 
speelt of het eh .. juridische consequenties die het kan hebben. Of dat hij zich moet 
verantwoorden ten opzichte van de familie of zo die, waar de één wat positiever en de andere 
negatief tegenover staat. Wat het een beetje in het midden laat zo van ja eh we hebben, we 
maken er een godsoordeel van jongens. Ik spuit hem nu een dosis waarbij hij in principe eh 
minder pijn heeft maar in principe ook aan kan overlijden. Als de Heer het wil dan gaat hij dood 
en als de Heer het wil dan heeft hij alleen pijnstilling. 

 
Met de interpretatie van deze arts wordt de intentie ‘mede met het doel het levenseinde te 
bespoedigen’ niet beschouwd zoals de officieren van justitie dat doen, dat wil zeggen als gekoppeld 
aan een handelen waarvan de arts zeker weet en voorziet dat de patiënt er sneller door zal overlijden. 
De arts suggereert dat een arts die morfine toedient ‘mede met het doel het levenseinde te 
bespoedigen’, een dosis geeft waarvan hij nog altijd niet zeker is dat die dodelijk zal zijn maar die 
wel hoger is dan noodzakelijk voor pijnbestrijding. Hij handelt dan als het ware ‘mede in de hoop het 
levenseinde te bespoedigen’, en koerst doelbewust af op de grijze zone tussen pijnbestrijding en 
levensbeëindigend handelen.104 
 
8.4.9 ‘Laat ik het dan ook maar goed doen’: dubbel effect en cognitieve dissonantie 
Volgens de zojuist behandelde huisarts geeft een arts die morfine toedient ‘mede met het doel het 
levenseinde te bespoedigen’ een hogere dosis dan noodzakelijk is voor pijnbestrijding, maar ook 
weer niet zo hoog dat de arts er helemaal zeker van is dat de patiënt daaraan overlijdt. Hij noemt 
drie redenen waarom een arts dat zou doen: er kan onenigheid zijn in de familie waardoor de arts 
tussen twee vuren komt te staan; de arts kan bang zijn voor mogelijke juridische consequenties wat 
hem van duidelijker en daadkrachtiger handelen weerhoudt; of de arts kan kiezen voor een onzekere 
ophoging van morfine om een ontsnappingsroute veilig te stellen voor een mogelijk bezwaard 
gemoed. De gesprekken met de huisartsen over de drie casus geven voldoende aanwijzingen die 
bevestigen dat deze elementen het handelen van artsen soms beïnvloeden.105 

Op basis van de interviews met de huisartsen is daarnaast een element aan te wijzen dat de arts 
er aan de andere kant van weerhoudt niets te doen. Zo is er tijdens de interviews een arts die zegt: 
“Nou ja kijk als je een sterfbed hebt, dan is het voor iedereen altijd het meest aangename als het 
sterfbed niet te lang eeh duurt.” Een andere arts zegt: 
 

Ja, ik vind het gewoon een hele lastige…Want je móet iets doen, en als je gewoon een klein 
beetje wat doet, dan weet je gewoon dat het een langzame akelige toestand wordt. En dus heb je 

                                                 
104 De beroemde passage uit een gedicht van Willem Elsschot, lijkt van toepassing op deze situatie: “Maar doodslaan 
deed hij niet, want tussen droom en daad / staan wetten in de weg en praktische bezwaren, / en ook weemoedigheid, 
die niemand kan verklaren, / en die des avonds komt, wanneer men slapen gaat.” Fragment uit ‘Het huwelijk’, Elsschot 
(1969). 
105 In de bespreking van de eerste casus kwam bijvoorbeeld naar voren dat huisartsen op hun hoede zijn als de patiënt 
zelf niet meer goed aanspreekbaar is. De arts kan onder druk komen te staan van familie of omstanders die de situatie 
niet goed meer aankunnen of menen te weten wat het beste is voor de patiënt. Ook zou de vermeende angst voor 
juridische consequenties ertoe kunnen leiden dat de arts het niet waagt te kiezen voor een handeling met een effect 
waarover achteraf geen twijfel kan bestaan. In paragraaf 8.5 wordt daar nog op ingegaan, en blijkt de angst voor 
juridische consequenties van invloed te zijn. Eveneens herkenbaar is de emotionele weerstand onder sommige artsen 
om middelen te gebruiken waarmee de patiënt onherroepelijk en direct sterft ‘aan de naald’. (zie paragraaf 8.3.9). 
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zoiets van, nou, ik moet wat doen, laat ik het dan ook maar goed doen. Ik vind dat een normale 
doktersgedachte. 

 
Met andere woorden, in situaties waarin het einde zichtbaar wordt, wordt het geduld van de 
betrokkenen op de proef gesteld. Als het sterfbed bovendien gepaard gaat met lijden, wordt het 
steeds moeilijker om berustend af te wachten tot de dood zijn verlossende intrede doet. De arts kan 
dan het gevoel hebben dat niets doen geen optie is: ‘je móet iets doen’. 

De mate waarin de hoop op de verlossende dood van een terminaal zieke en lijdende patiënt de 
handelwijze van de arts beïnvloedt zal van situatie tot situatie verschillen. Er zijn artsen die naar 
aanleiding van deze casus vertellen over ervaringen waarin zij geen seconde te verliezen hadden. 
Een voorbeeld van een dergelijke noodsituatie, is weergegeven in het volgende citaat: 

 
Ja, een ander geval zit ik me nou in een keer te bedenken…en daarom vind ik het ook zo 
moeilijk. Kijk als iemand dus een longkanker heeft, ik noem maar iets. De kans met longkanker 
dat, dat op een gegeven moment zijn bloedvaten raakt en een massale bloeding krijgt. Dat is heel 
akelig om te zien voor die mensen, ze raken helemaal vol. Hartstikke benauwd, kijk wat je op 
zo’n moment móet doen…echt een flinke dosis morfine geven in combinatie met dat slaapspul, 
met dormicum, dan wordt iemand heel rustig , maar je weet als je zo'n hoge dosering geeft, dat 
iemand daar ook aan kan overlijden. Iemand overlijdt ook door een massale longembolie, hè, dat 
overleeft ie ook niet. Maar dat is wel het doel aan de ene kant om..ja, je om iemand rustig  te 
maken, he want het is heel akelig, maar aan de andere kant is het toch wel een beetje het doel 
van, die man… mag ook wel gaan. Want hij gaat toch dood. Maar dan ga je op een rustige 
manier dood. Dan is hij niet bewust van de benauwdheid, van zijn ziekte. 
I: Dus er zijn wel situaties waarin die twee doelen eeh… 
R: Ja, dat is allemaal verschrikkelijk moeilijk. Daarom kom je daar ook nooit uit. Je kunt daar 
volgens mij geen wet over maken. Dat lijkt me, dat is hartstikke moeilijk. 
I: Want dit is ook een geval, wat je hebt meegemaakt? 
R: Ja, ja, ja. Maar echt, echt, die man, een massale longembolie…die gaan allemaal dood. Die gaat 
toch dood. Als je de ambulance laat komen, en je gaat hops, naar het ziekenhuis, die redden het 
niet. En ze gaan op een heel akelige manier dood. En je móet gewoon, op dat moment moet je 
het bewustzijn uitschakelen, he dan moet die man, die mensen moeten weg. Dat is heel 
vervelend. En dat doe je dan, maar je weet ook heel duidelijk, als je zo'n hoge dosering geeft dan 
kunnen mensen daaraan overlijden. Dat kan. Dus dat is wel een beetje het doel, toch. Maar in de 
eerste plaats wel het hoofddoel is toch iemands lijden verzachten, en dat blijft voorop staan.  

 
Opvallend in het citaat is dat de arts steeds argumenten aanvoert om zijn handelen vooral níet te 
classificeren in termen van opzettelijke en directe levensbeëindiging. In paragraaf 6.10 heb ik aan de 
hand van de cognitieve dissonantie-theorie begrijpelijk proberen te maken waarom een arts de 
psychische spanning die ontstaat met het idee levensbeëindigend te hebben gehandeld, zo veel 
mogelijk zal oplossen door het eigen gedrag te verklaren op een wijze die de professionele en 
medisch-ethische principes van de arts in ere houdt. Dat heeft mede tot gevolg dat wordt vermeden 
het eigen gedrag te classificeren in termen die vallen onder levensbeëindigend handelen. 

Deze psychologische verklaring wordt in het citaat mooi geïllustreerd. De arts is zich ervan 
bewust dat een ‘flinke dosis’ morfine ineens dodelijk kan zijn, en dat de combinatie met een middel 
als dormicum dat risico nog eens sterk verhoogd.106 De arts blijft echter steeds nadrukkelijk spreken 

                                                 
106 Morfine kan tot gevolg hebben dat de patiënt heel onrustig of angstig kan worden. Dat kan de situatie voor de 
patiënt maar ook voor omstanders nog zwaarder maken. De patiënt kan bijvoorbeeld gaan ‘plukken’ en ‘gaspen’ (voor 
gevalsbeschrijvingen zie bijvoorbeeld Pool, 1996). Om de patiënt te rustig te maken wordt daarom vaak een kalmerend 
middel gegeven in combinatie met de morfine. Dat kan valium zijn, of in dit geval dus dormicum. Dergelijke 
rustgevende middelen hebben echter een spierverslappend effect. Dat betekent dat de kans op een ademstilstand die 
met de remmende werking van morfine op de ademhaling al aanwezig is, verder wordt versterkt. Kortom, de 
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van de kans dat iemand aan een dergelijke ingreep overlijdt. Hij lijkt zijn handelen hoogstens te 
willen beschouwen als een gerechtvaardigde poging die kans te verhogen. Daarbij benadrukt de arts 
herhaaldelijk het pijnbestrijdende en lijdensverlichtende doel van handelen, en vermijdt hij te 
spreken van levensbeëindiging. 

De invloed van cognitieve dissonantie is overigens ook zichtbaar wanneer huisartsen spreken 
over wat ik ‘prototypische euthanasie’ heb genoemd, waarbij een euthanaticum wordt toegediend 
die het leven met zekerheid zal beëindigen. Ook dan blijken artsen hun intenties liever niet te 
duiden in termen van levensbeëindiging. Zo omschrijft een arts zijn doelstelling daarbij nadrukkelijk 
niet als “leven bekorten” maar als “lijden bekorten”. Een andere huisarts zou toevalligerwijs op 
dezelfde middag als het interview plaatsvond, een euthanasie gaan uitvoeren. Ook hij omschrijft zijn 
intentie daarbij nadrukkelijk níet als gericht op het ‘doodmaken’. Op mijn vraag hoe hij de middag 
tegemoet treedt vertelt de arts: 
 

Het zijn niet de dingen die ik leuk vind, die je echt vergeet, je bent er ook voor opgeleid om 
iemand beter te maken niet om iemand dood te maken. Hoewel ik nou denk van, hè, nou ben je 
ook met een soort behandelen bezig. Zo zie ik het ook echt. Want als je het anders gaat zien, dan 
red je het ook niet. 
I: Nee…maar u ziet het dus wel als deel uitmakend van het arsenaal aan handelingen wat een 
huisarts heeft zeg maar... 
R: Ja, we kunnen nou doen… kijk het gebeurt ook zorgvuldig en dan vind ik het anders worden, 
want ja, je weet als je eh als je maar goed zorgvuldig handelt dan weet je ook van, nou, ik ben 
niet iemand aan het vermoorden, maar gewoon een behandeling geven om, eh zijn lijden 
eigenlijk te verlichten. Dat vind ik, ja die intentie moet je wel hebben denk ik in je achterhoofd, 
anders red je het niet. 

Ook in de literatuur zijn voorbeelden te vinden waaruit naar voren komt dat artsen niet geneigd zijn 
hun intenties zonder meer te typeren als gericht op de dood.107 Recent schreef verpleeghuisarts Bert 
Keizer bijvoorbeeld: 
 

Ik heb in mijn 22-jarige carrière als verpleeghuisarts regelmatig geholpen bij de dood van een 
patiënt. Maar als mensen mij vragen: ’hoeveel mensen heb jij nu gedood?’, dan antwoord ik: 
‘Geen een’.108 

 
8.4.10 Conclusies bij casus III 
De intentie ‘mede met het doel het levenseinde te bespoedigen’ werd in 1991 door Van der Maas et 
al. geïntroduceerd om dienst te doen in het classificatiesysteem dat verschillende vormen van 
medisch handelen rond het levenseinde van elkaar moest onderscheiden. Deze midden-intentie 
werd in het leven geroepen omdat sommige artsen zich niet zouden kunnen vinden in de 
aanvankelijk te gebruiken tweedeling in intenties (handelen ‘mede in de wetenschap dat het 
levenseinde erdoor kan worden bespoedigd’ versus handelen ‘met het uitdrukkelijke doel het 
levenseinde te bespoedigen’). In het meest recente onderzoeksrapport van Van der Wal et al. wordt 
gesteld dat artsen in 2001 naar schatting ongeveer 2.800 maal middelen hebben toegediend ‘mede 

                                                                                                                                                             
combinatie van morfine met spierverslappers betekent een sterk verhoogde kans op overlijden. Indien de doses hoog 
genoeg zijn, wordt die kans een zekerheid. Het op internet te raadplegen “geneesmiddelenrepertorium” bevestigt dat het 
gezamenlijk gebruik van morfine en dormicum dodelijk kan zijn. 
107 Zie bijvoorbeeld het proefschrift van de arts Hoogerwerf over denken over sterven in de geneeskunde. Hoogerwerf 
geeft een schematische indeling van de verschillende vormen van medisch handelen rond het levenseinde, en neemt 
‘primaire doel’ van dergelijk handelen als criterium op in het schema. Hij onderscheidt vier ’primaire doelen’ die een arts 
bij medisch handelen rond het levenseinde zou nastreven. Het ‘primaire doel’bij normaal medisch handelen kan zijn 
‘leven in stand houden’, ‘geen schade toebrengen’ of ‘lijden verminderen of opheffen’. Het primaire doel dat hoort bij 
‘levensbeëindigend handelen’, omschrijft Hoogerwerf - zelf arts -, als ‘lijden opheffen’. Hoogerwerf (1998) 
108 Keizer doet de uitspraak in het kader van een rapport van de NVVE in 2005. Daaruit blijkt dat artsen zich vaak 
weifelend opstellen wanneer een patiënt verzoekt om levensbeëindiging. Interview met Bert Keizer, Heuts (2005) 
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met het doel het levenseinde te bespoedigen’. De onderzoekers classificeren dergelijk handelen als 
normaal medisch handelen leidend tot een natuurlijk overlijden, dat daarmee niet hoeft te worden 
gemeld en getoetst. Deze gevallen zijn daarom niet meegewogen bij de berekening van het 
meldingspercentage euthanasie. 

Uit de behandeling bij deze casus is naar voren gekomen dat slechts enkele van de geïnterviewde 
artsen zonder meer dezelfde mening zijn toegedaan als Van der Maas en Van der Wal. Veel van de 
geïnterviewde huisartsen denken daar na enig overwegen anders over, en vinden net als alle 
geïnterviewde officieren van justitie dat er in het beschreven geval juridisch gezien sprake is van 
levensbeëindigend handelen en een niet-natuurlijk overlijden. 

Met name onder artsen is het toedienen van morfine ‘mede met het doel het levenseinde te 
bespoedigen’ een handelwijze die verwarrende uitspraken oproept. De redeneringen van de artsen 
zijn regelmatig paradoxaal omdat zij enerzijds aangeven dat handelen met een intentie zoals hier 
geformuleerd volgens hen weliswaar juridisch gezien niet meer als normaal medisch handelen / 
natuurlijk overlijden geldt. Maar, in de praktijk, zo geven artsen aan, zouden zij het waarschijnlijk 
tóch als normaal medisch handelen beschouwen. Met andere woorden, in de praktijk moet je soms 
zo handelen maar je moet daarbij de intentie niet op deze manier verwoorden. Dan zou je iemand 
doelbewust doodmaken, en op die manier lijken de artsen het eigen handelen niet te beschouwen. 

Er is een aantal aspecten die artsen aanzet tot die opmerkelijke ‘draai’ in de redenering. Allereerst 
komt dat door de onzekere werking van morfine. De artsen weten uit ervaring dat het vaak lastig is 
de precieze uitwerking van morfine met zekerheid te voorzien. Naar aanleiding van deze casus 
geven zij aan dat het in de praktijk soms onduidelijk is of toediening van morfine de dood heeft 
veroorzaakt. Zij benadrukken dat het overlijden van de patiënt in de casus ook en wellicht in 
belangrijker mate het gevolg is van de ziekte van de patiënt. Met het oog op die oorzaak zou het 
overlijden alsnog als natuurlijk kunnen worden geclassificeerd. Daarnaast vinden artsen 
ondersteuning voor de classificatie normaal medisch handelen / natuurlijk overlijden in een 
redenering die overeenkomt met de dubbel effect doctrine: het primaire doel van handelen is niet 
beëindigen van leven, maar verlichten van lijden. Ook bleek, net als bij andere casus, dat het 
normatieve oordeel van de artsen van invloed is. Veel artsen vinden de omschreven intentie 
problematisch, maar het handelen zelf vinden zij na enig wikken en wegen invoelbaar en 
toelaatbaar. Dat normatieve oordeel brengt hen, zoals ook bij andere casus al te zien was, tevens tot 
het oordeel dat er dan ook kan worden gesproken van natuurlijk overlijden. Ten slotte voldoet het 
toedienen van morfine niet aan de door veel artsen gehanteerde prototypische opvatting van 
‘levensbeëindigend handelen’ die in de bespreking van de vorige casus al uitgebreid aan de orde 
kwam. Een essentieel element daarvan is het toedienen van een euthanaticum, ofwel een acuut letaal 
middel. 

Een verschil tussen de officieren van justitie en de huisartsen die vinden dat hier juridisch 
beschouwd sprake is van levensbeëindiging / niet-natuurlijk overlijden, betreft de stelligheid 
waarmee het oorzakelijk verband tussen het handelen van de arts en het overlijden van de patiënt 
wordt gelegd. Artsen hebben meer oog voor de onzekere werking van het middel, terwijl officieren 
ervan uit lijken te gaan dat er een causaal verband tussen de morfine en de dood is.  De officieren 
van justitie lijken aan te nemen dat een arts die heeft gehandeld met de omschreven intentie, willens 
en wetens morfine heeft toegediend in een dosering die voorzienbaar de dood als gevolg had. Er is 
in dat geval juridisch sprake van opzettelijke levensbeëindiging / niet-natuurlijk overlijden. 

De interpretatie van één van de geïnterviewde huisartsen zet het toedienen van middelen met de 
midden-intentie in een alternatief en verhelderend licht. De huisarts veronderstelt dat een arts die 
zegt te handelen ‘mede met het doel’ een hogere dosis morfine geeft dan noodzakelijk voor 
pijnbestrijding - niet om de patiënt met zekerheid direct te doden maar wel om zo de kans dat de 
lijdende en terminale patiënt sneller zal komen te overlijden te verhogen. De arts zou daarmee 
doelbewust aansturen op de grijze zone tussen pijnbestrijding en levensbeëindigend handelen. Als 
de interpretatie van deze huisarts klopt, zou een arts die zegt middelen toe te dienen ´mede met het 
doel het levenseinde te bespoedigen’ een hogere dosis morfine te geven dan medisch is geïndiceerd 
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voor pijnbestrijding. De Staatscommissie Euthanasie lijkt dan te spreken van levensbeëindigend 
handelen. In haar rapport schrijft de Staatscommissie immers dat als er “geen medische indicatie 
voor de betreffende handeling [is], of overschrijdt de geneeskundige opzettelijk de aangewezen 
dosering of had hij ook een ander middel kunnen gebruiken, dat niet als neveneffect 
levensbeëindiging heeft, dan is het doel niet de verlichting van het lijden, maar de beëindiging van 
het leven. In dat geval valt de handeling van de arts onder werking van artikel 293 Sr.”.109 

Uit de gesprekken bij deze casus blijkt dat het classificeren van het toedienen van morfine ‘mede 
met het doel het levenseinde te bespoedigen’, tot uiteenlopende en veelal verwarrende antwoorden 
leidt. Geconcludeerd kan daarom worden dat deze beschrijving van de intentie bij het handelen 
onvoldoende houvast biedt om te kunnen fungeren als betrouwbaar criterium bij het classificeren 
van medisch handelen rond het levenseinde. Dat (subjectieve) intenties in het algemeen slecht 
ondersteuning bieden bij het classificeren van medisch handelen rond het levenseinde, blijkt 
andermaal uit het gegeven dat artsen in de interviews naar voren brengen dat hun primaire intentie 
ook bij handelen dat zij zelf als ‘euthanasie’ classificeren - handelen dus waarbij met zekerheid kan 
worden verondersteld dat het de dood tot gevolg had -, niet levensbeëindiging maar 
lijdensverlichting is. In een paragraaf 6.10 werd aan de hand van de cognitieve dissonantie-theorie 
begrijpelijk gemaakt waarom artsen dat doen. 

Bovenstaande conclusie moet in verband worden gezien met het feit dat het classificatie-systeem 
dat is gehanteerd in de beleidsevaluaties van Van der Maas en Van der Wal (zie hoofdstuk 6), 
gefundeerd is op gerapporteerde intenties. In dat classificatiesysteem is het handelen van artsen die 
aangeven middelen te hebben toegediend met de midden-intentie, geclassificeerd als pijnbestrijding. 
Dergelijk handelen deed zich in 2001 naar schatting van de onderzoekers 2.800 maal voor. Gezien 
de hier gepresenteerde resultaten zouden veel van de geïnterviewde respondenten - officieren van 
justitie én huisartsen - dergelijk handelen juridisch anders classificeren. Of zij daarin gelijk hebben 
hangt gezien het rapport van de Staatscommissie vooral af van de vraag of er een dosering morfine 
is toegediend die hoger is dan noodzakelijk voor pijnbestrijding. Is dat het geval dan is er juridisch 
gezien sprake van levensbeëindigend handelen / niet-natuurlijk overlijden. Er zijn echter geen 
gegevens beschikbaar die uitsluitsel geven over de vraag of de artsen die in het onderzoek van Van 
der Wal en Van der Maas hebben aangegeven middelen te hebben toegediend ‘mede met het doel 
het levenseinde te bespoedigen’ inderdaad hogere doseringen gaven dan medisch geïndiceerd.110 
 
8.4.11 Samenvattende conclusies casus I, II en III 
In de voorgaande paragrafen ben ik uitgebreid ingegaan op de argumentaties op basis waarvan 
huisartsen, gemeentelijk lijkschouwers en officieren van justitie de aangeboden casus classificeren. 
Ik zal hier niet alle conclusies herhalen die bij de casus afzonderlijk werden gevonden, maar alleen 
de belangrijkste aspecten noemen die bij alle drie de casus werden aangetroffen. 

Ten eerste is bij herhaling opgevallen dat huisartsen het normatieve oordeel dat zij hebben over 
het handelen van de arts in de casus, een grote rol laten spelen bij het classificeren. De keuze voor 
                                                 
109 Rapport Staatscommissie Euthanasie (1985: 45 en 77) Het is dan echter nog altijd niet zeker of de morfine de dood 
daadwerkelijk heeft veroorzaakt, en daarmee of de arts ook daadwerkelijk levensbeëindigend heeft gehandeld. De 
Staatscommissie maakt in elk geval duidelijk  dat er in geval van ‘bewuste overdosering’, in ieder geval geen sprake is 
van ‘normaal medisch handelen’. 
110 Groenewoud (2002) heeft wel gegevens gepresenteerd over de gegeven dosis in combinatie met de intentie zoals 
gerapporteerd in het onderzoek van Van der Wal et al. (1996) (zie 8.4.3). Zij geeft echter geen informatie over de vraag 
of de onderzochte toedieningen van morfine binnen de perken bleven van de voor pijnbestrijding vereiste dosis, of dat 
willens en wetens werd overgedoseerd. Onderzoek van Kleijer (2005) naar beleid op Intensive Care-afdelingen wijst in 
de richting van regelmatige overdosering: “Een minderheid van de Intensive Cares gaat terughoudend om met het 
verhogen van de doseringen opiaten en accepteert dat het stervensproces een langere periode kan duren. Een even 
grote groep wordt gekenmerkt door het toedienen van fors verhoogde hoeveelheden analgetica/sedativa (>10x 
oorsrponkelijke dosering). Op ongeveer tweederde van de Intensive Cares wordt globaal gesproken de dosering van 
opiaten verdubbeld tot verviervoudigd, waarbij men rekening houdt met een mogelijk versneld overlijden van de 
patiënt”. Kleijer (2005, 190) Net als Groenewoud doet Kleijer geen uitspraken over de vraag of de doseringen hoger 
zijn dan vereist voor pijnbestrijding noch in hoeverre de ophogingen de dood daadwerkelijk hebben bewerkstelligd. 
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de classificaties levensbeëindigend handelen / niet natuurlijk overlijden dan wel normaal medisch 
handelen / natuurlijk overlijden, gaat bij artsen veelal gepaard met respectievelijk het oordeel 
ontoelaatbaar / toelaatbaar handelen. Spreekwoordelijke uitzondering op deze regel zijn de 
prototypische gevallen van ‘euthanasie’. Die worden door artsen wél als lege artis beschouwd en 
vermoedelijk in haast alle gevallen als niet-natuurlijk overlijden gemeld (zie paragraaf 6.18 en 8.5.4). 
De redenering ‘juist gehandeld, dus natuurlijk overlijden’, gaat op als het moeilijk te classificeren 
gevallen van medisch handelen rond het levenseinde betreft en de arts van mening is dat er lege artis 
is gehandeld. 

Officieren van justitie hanteren de classificerende termen in tegenstelling tot huisartsen, als 
neutrale begrippen waarmee nog geen inhoudelijk oordeel over het handelen is gegeven. De 
classificaties geven voor hen vooral een antwoord op de vraag of de arts in de casus zich al dan niet 
toetsbaar zou moeten opstellen, en dus of het handelen zich al dan niet binnen het domein van het 
juridische controle-apparaat bevindt. Pas met toetsing zal in hun visie duidelijk kunnen worden of 
het handelen was gerechtvaardigd. 

Voorts is opgevallen dat artsen een prototypische opvatting hebben over welk handelen als 
levensbeëindiging moet worden geclassificeerd dat leidt tot de niet-natuurlijke dood van een patiënt. 
Artsen vinden dikwijls dat daar alleen sprake van is in geval van het geven van een injectie met een 
middel dat de patiënt op een vooraf bepaald moment direct doodt. Handelen dat op andere wijze in 
verband kan worden gebracht met het overlijden zoals het staken van een behandeling die de 
patiënt in leven houdt of het toedienen van medicijnen die het leven van de patiënt niet met 
zekerheid of niet direct beëindigen, worden door artsen meestal niet beschouwd als 
levensbeëindiging. Officieren van justitie zien dat anders en trekken de grenzen van wat wel en niet 
tot levensbeëindiging moet worden gerekend breder. 

Een belangrijke reden voor het gegeven dat officieren van justitie de grenzen breder trekken is 
dat zij in tegenstelling tot artsen kijken of kan worden aangenomen dat er sprake is van opzet. Zij 
kijken daarvoor niet naar de ‘subjectieve’ intentie bij het handelen, maar gaan uit van een 
‘geobjectiveerde’ intentie. Dat wil zeggen, zij kijken of kan worden aangenomen dat de arts bij het 
handelen redelijkerwijs kon voorzien dat die handeling het leven van de patiënt zou bekorten. 
Artsen richten zich daarentegen op de subjectieve intentie die de arts bij zijn handelen had. Als zij 
van mening zijn dat het handelen niet zozeer was gericht op levensbeëindiging maar op 
lijdensverlichting, zijn artsen geneigd het handelen niet te rekenen tot de levensbeëindigende 
categorie. 

Wat voorts is opgevallen is dat de artsen hun classificaties soms baseren op juridische 
argumenten die de officieren van justitie zelf niet noemen. Artsen wijzen er bijvoorbeeld op (casus 1 
en 2) dat het is gerechtvaardigd een behandeling te staken als die medisch zinloos wordt geacht, en 
komen op basis daarvan tot de conclusie dat er sprake is van normaal medisch handelen. Opvallend 
daarbij is echter, dat er ook artsen zijn die juist het tegendeel zeggen. Zij vinden dat er geen sprake 
is van medisch zinloosheid, en concluderen dat er dus sprake is van levensbeëindiging. Het verschil 
in classificeren tussen artsen heeft daarmee ook te maken met een verschillend gebruik van het 
begrip medisch zinloosheid. 

Ten aanzien van de vraag naar juridische kennis, kan niet worden geconcludeerd dat het verschil 
in classificeren tussen artsen en officieren van justitie voortkomt uit een gebrek aan juridische 
kennis onder artsen. Artsen zijn immers dikwijls in staat om hun classificaties met een juridisch 
relevante redenering te onderbouwen en hanteren daarbij bovendien soms argumenten die 
officieren van justitie over het hoofd zien of niet kennen. Het verschil in classificeren ten aanzien 
van de drie besproken casus hangt wel in belangrijke mate samen met de wijze waarop de 
respondent omgaat met aspecten die in de casusbeschrijving niet specifiek zijn vermeld, maar die wel 
van belang zijn. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om vragen als: is er sprake is van medisch zinloos 
handelen (casus 1); is de sedatie medisch geïndiceerd (casus 2); heeft de morfine wel of niet de dood 
veroorzaakt (casus 3)? Het zijn bij uitstek artsen die deze aspecten noemen of ter discussie stellen, 
en betrekken in het classificeren van de casus. De officieren van justitie doen dat niet of nauwelijks. 
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Hun classificatie-oordelen worden het meest gedreven door het streven dat medisch handelen 
toetsbaar moet zijn en de medische praktijk transparant. Op basis van dat idee zijn zij geneigd alles 
wat niet zonneklaar kan worden geclassificeerd als normaal medisch handelen / natuurlijk 
overlijden, te rekenen tot levensbeëindiging / niet-natuurlijk overlijden.  
 
 
8.5. Cognitieve solidariteit en de verstandhouding tussen artsen en juristen 
 
8.5.1 Inleiding 
Uit het vragenlijstonderzoek en de tot nu toe besproken resultaten van de interviews is duidelijk 
geworden dat artsen onderling maar vooral artsen en officieren van justitie situaties van medisch 
handelen rond het levenseinde verschillend classificeren. Actoren die het controle-systeem voor 
medisch handelen rond het levenseinde in de praktijk dienen toe te passen, zijn het dus niet eens 
over de vraag welke situaties wel en niet moeten worden gerekend tot het domein waar dat 
controle-apparaat geldt. Kortom, er bestaat een gebrek aan wat ik in navolging van Bruner & 
Amsterdam cognitieve solidariteit heb genoemd (zie paragraaf 1.5), waarmee wordt verwezen naar de 
mate waarin mensen verschijnselen om hen heen overeenkomstig classificeren. 

Bruner & Amsterdam hanteren het begrip cognitieve solidariteit om te wijzen op een belangrijke 
functie van classificeren: “Societies do what they can to assure that consensus about category 
systems continues to exist as a means of assuring cultural cohesion”.111 In de inleiding op het 
empirische deel kwam ter sprake dat een slechte verstandhouding tussen betrokkenen een 
gelijkgestemd gebruik van classificerende begrippen in de weg kan staan. Rechtshistoricus Van den 
Bergh wees op het belang van een dergelijke verstandhouding in het kader van de communicatie 
van juridische regels naar de te reguleren praktijk.112 Een verstandhouding tussen enerzijds degene 
die de regels maakt, afvaardigt en handhaaft en anderzijds degene die de regels geacht wordt te 
volgen en toe te passen, vereist naast een bepaalde mate van wederzijds vertrouwen ook dat de 
verschillende partijen het belang en doel van de regels overeenkomstig zien. Een dergelijke 
verstandhouding tussen artsen en juristen of meer algemeen is dan ook van belang in verband met 
de regulering van medisch handelen rond het levenseinde. 

In de inleiding bij deel III van dit boek, wees ik echter op verschillende publicaties waarin de 
relatie tussen artsen en juristen veelvuldig wordt afgeschilderd als problematisch. Zo schrijft de 
socioloog Kees Schuyt: 

 
Het recht is vooral een verbale aangelegenheid, waar de woordkunst en het vaardig kunnen 
omgaan met begrippen, voorop staat. Het speelt zich af in de openbare sfeer. De geneeskunst is 
primair een fysieke aangelegenheid, het lichaam staat centraal, men sjort soms om een been recht 
te trekken en het vaardig snijden speelt zich af in de stille beslotenheid van een operatiezaal. [...] 
De ene opleiding leidt op tot witte jassen de andere tot zwarte toga’s, en soms krijgt men de 
indruk dat in deze zwart-wit tegenstelling ‘never the twain will meet’.113 

 
In de komende paragrafen ga ik in op wat er op basis van de interviews kan worden gezegd over de 
verstandhouding tussen artsen en juristen. Daarvoor zal eerst kort worden stilgestaan bij dé 
verklaring voor niet-melden door artsen die stelt dat de werking van het huidige controle-apparaat 
voor medisch handelen rond het levenseinde vooral wordt belemmerd door de angst voor 
juridische controle die onder artsen zou bestaan. De vermeende angst lijkt een symptoom van de 
problematische verhouding tussen arts en recht, en verdient daarom nadere beschouwing. 
 
 

                                                 
111 Bruner&Amsterdam (2002: 24) 
112 Van den Bergh, in Griffiths (1996: 577) 
113 Schuyt (1995: 50-51) 
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8.5.2 Angst voor juridische consequenties? 
In hoofdstuk 6 beschreef ik de verklaringen die de landelijke onderzoeksrapporten van Van der Wal 
en Van der Maas geven voor de bevinding dat artsen ruwweg de helft van de gevallen die de 
onderzoekers als levensbeëindigend handelen classificeren niet melden. De belangrijkste verklaring 
is de angst voor juridische consequenties onder artsen. Deze verklaring doet vermoeden dat artsen 
regelmatig iets niet melden waarvan zij weten dat het wel gemeld zou moeten worden, uit angst dat 
daarmee onzorgvuldigheden aan het licht komen waarvan zij weten dat zij daarvoor strafrechtelijk 
zouden kunnen worden vervolgd. 

De verklaring gaat echter voorbij aan de mogelijkheid dat artsen en juristen gevallen van medisch 
handelen rond het levenseinde verschillend classificeren, en dat artsen niet melden omdat ze vinden 
dat er geen sprake is van handelen dat onder het meldingsregime valt. Zowel het 
vragenlijstonderzoek als de interviews wijzen erop dat daarvan regelmatig sprake is. Dat hoeft 
echter nog niet te betekenen dat artsen nooit afzien van melden uit angst voor juridische 
consequenties. Aangenomen dat ook dat soms gebeurt, blijft echter onduidelijk of artsen in zo’n 
geval bang zijn op de wijze waarop bijvoorbeeld een crimineel bang is zich aan te geven na het 
begaan van een roofoverval, of dat die angst van andere aard is. 

In dat kader kan worden gewezen op een bevinding uit het vragenlijstonderzoek. Huisartsen 
bleken doorgaans goed te kunnen inschatten hoe een jurist de aangeboden casus zou classificeren 
(zie paragraaf 7.6). Dat wijst erop dat artsen soms vermoeden dat een handeling die zij zelf als 
normaal medisch handelen classificeren, door een jurist mogelijk toch zou worden gerekend tot 
levensbeëindigend handelen dat moet worden gemeld. Voor deze bevinding zijn in paragraaf 7.6 
twee mogelijke verklaringen naar voren gebracht. 

Ten eerste kan het mogelijk zijn dat er bij het maken van de inschattingen sprake is van een 
zogenaamde Gestalltswitch. De arts is in dat geval in staat het eigen professionele beoordelingskader 
te verruilen voor het beoordelingskader van de jurist, om de casus vervolgens te classificeren op 
basis van aspecten die vanuit juridisch perspectief wel maar vanuit medisch perspectief niet van 
belang zijn. Hoewel ik de artsen vanwege de beperkte duur van de interviews, niet steeds heb 
gevraagd de casus nog eens vanuit juridisch perspectief te beoordelen, deden sommige artsen dat uit 
zichzelf. Op basis van die inschattingen heb ik weinig ondersteuning gevonden voor de 
‘gestalltswitch-these’. Sterker nog, met name in geval van de eerste twee besproken casus blijken 
artsen de eigen classificaties regelmatig al te onderbouwen met juridisch erkende argumenten die de 
officieren van justitie zelf niet noemen. Een voorbeeld daarvan is het benadrukken van het ‘medisch 
zinloos’ zijn van een behandeling, dat juridische legitimering biedt voor het staken van een 
(levensverlengende) behandeling. Voor de derde casus lijkt de ‘gestalltswitch-these’ in zekere mate 
wel op te gaan. Meerdere artsen hebben aangegeven dat het handelen vanwege de omschreven 
intentie strikt juridisch gezien waarschijnlijk als levensbeëindigend handelen zou moeten worden 
geclassificeerd, maar dat zij het desalniettemin in de praktijk niet als zodanig beschouwen en 
daarom evenmin zouden melden. 

Ik noemde ook een alternatieve verklaring voor het juist kunnen inschatten van de door juristen 
gekozen classificaties, volgens welke de inschattingen zijn gebaseerd op stereotypen die huisartsen 
hebben van juridische inmenging in de medische praktijk. Ter illustratie wees ik in dat kader op de 
voorzijde van een speciale editie van Medisch Contact over arts en recht. Afgebeeld is een in de boeien 
geslagen arts, waarmee wordt gesuggereerd dat de rol van het recht in de geneeskunde vooral 
bestaat uit het vervolgen en veroordelen van artsen (zie paragraaf 7.6). 

Als praktiserend artsen een dergelijk stereotype beeld hebben van de rol van het recht in 
medische zaken, dan zou de verklaring dat artsen niet melden uit angst voor juridische 
consequenties wellicht moeten worden genuanceerd. Immers, als een arts iets niet meldt waarvan hij 
vermoedt dat een jurist dat wel gemeld zou willen zien, wijst dat niet noodzakelijkerwijs op het 
verdoezelen van handelen waarvan de arts ook zèlf vindt dat het onzorgvuldig is.114 Artsen zouden 
                                                 
114 Het niet-melden door artsen wordt soms wel in die richting uitgelegd. Zo zei de juriste en voorzitter van de 
Regionale Toetsingscommissies Reina de Valk in mei 2004 over niet-melden: ”Er blijven artsen die systematisch 
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dan niet melden omdat zij er simpelweg geen vertrouwen in hebben dat handelen dat zij zelf 
beschouwen als lege artis handelen, ook door een jurist als zodanig zal worden beoordeeld. De angst 
zou daarmee samenhangen met een gebrek aan vertrouwen in een rechtvaardig oordeel of met het 
ontbreken van een gevoel van rechtszekerheid. 

In de rest van deze paragraaf 8.5 behandel ik de vraag in hoeverre de geïnterviewde artsen blijk 
geven van een vertrouwen in de wijze waarop juristen in het algemeen en officieren van justitie in 
het bijzonder, gevallen van medisch handelen rond het levenseinde beoordelen, en daarmee in 
hoeverre er sprake is van de verstandhouding tussen artsen en juristen die nodig is voor een goed 
functionerend controle-apparaat. Zoals gezegd is artsen tijdens de interviews niet steeds gevraagd in 
te schatten hoe een jurist de aangeboden casus zou classificeren. Zij deden dat regelmatig wel uit 
zichzelf. Indien de verhouding tussen geneeskunde en recht niet op deze wijze naar voren kwam 
vroeg ik de respondent te reageren op de in literatuur aangetroffen bewering dat artsen en juristen 
elkaars taal niet spreken (zie introductie op deze dissertatie). 

In de komende paragraaf wordt het heersende beeld dat huisartsen hebben over juristen in het 
algemeen en officieren van justitie in het bijzonder, geschetst. Vervolgens ga ik in op hetgeen de 
huisartsen zeggen over de juridische regels zelf. Opvallend is dat de waardering onder de 
geïnterviewde huisartsen voor de beoordeling van medisch handelen rond het levenseinde door 
juristen, in contrast blijkt te staan met hetgeen zij zeggen over de meldingsprocedure en de 
zorgvuldigheidseisen die gelden voor euthanasie. 
 
8.5.3 Artsen over juristen115 
Hoewel veel huisartsen tijdens de gesprekken laten weten zelden met juristen in aanraking te komen 
of te zijn geweest, hebben zij wel een beeld van de rol van juristen bij de regulering van medisch 
handelen het levenseinde in het algemeen en van de rol van officieren van justitie in het bijzonder. 
Zij baseren hun uitspraken daarover met name op berichten in de media en verhalen die de ronde 
doen op congressen of in de medische wandelgangen. Daarnaast refereren zij aan de verschillende 
rechtszaken die de afgelopen jaren in de media zijn gekomen.116 

Tijdens de interviews is er slechts één huisarts die zich zonder meer positief uitlaat over de rol 
van juristen ten aanzien van medisch handelen rond het levenseinde. Cruciaal daarbij is echter, dat 
deze arts steeds spreekt over het oordeel van een jurist voorafgaand aan het daadwerkelijke handelen. 
De arts vertelt dat hij regelmatig juristen van de KNMG raadpleegt als hij in de praktijk voor een 
dilemma komt te staan. Zijn ervaring met deze juridische consultatie die aan het handelen 
voorafgaat, schetst hij als positief, omdat die hem het geruststellende gevoel van rechtszekerheid 

                                                                                                                                                             
weigeren om euthanasie te melden. Dat riekt naar schimmigheid en achterkamertjes. Vreselijk voor de familie, want die 
kan er niet over praten, en als er iets fout gaat, is klagen onmogelijk.” Volkskrant, 27 mei 2004. 
115 Hoewel er natuurlijk verschillende typen juristen bestaan, is dat tijdens de interviews niet steeds gespecificeerd. Uit 
de gesprekken blijkt echter, tenzij anders aangegeven, dat artsen met ‘juristen’ verwijzen naar juristen die de taak hebben 
te controleren of regels in de praktijk worden nageleefd en zonodig te handhaven. Zij noemen meestal de bij die 
omschrijving passende term: officieren van justitie. 
116 De rechtssocioloog Klijn (2000a, 2000b, 2002, 2003) heeft in diverse artikelen getracht het verloop van de 
meldingspercentages te verklaren aan de hand van de hypothese dat breed in de media uitgemeten juridische 
strafprocessen, de angst voor en onzekerheid over juridische vervolging onder artsen zou aanwakkeren en het 
meldingsgedrag negatief beïnvloeden. In de interviews zijn indirecte aanwijzingen te vinden waarmee die 
veronderstelling zou kunnen worden bevestigd. Artsen verwijzen soms naar rechtzaken - bijvoorbeeld naar de zaak 
Brongersma, en naar de zaak Prins of Kadijk – die zij regelmatig kenschetsen als onnodig criminaliserend voor de arts in 
kwestie. Een enkeling gebruikt het woord ‘heksenjacht’. De artsen blijken overigens niet altijd exact te weten wat er 
speelde. Een arts geeft bijvoorbeeld aan dat de huisarts in de zaak Brongersma werd veroordeeld vanwege het niet in 
acht nemen van de zorgvuldigheidseis dat een tweede arts moet worden geraadpleegd. In die zaak ging het echter om de 
oorsprong van het lijden van Brongersma die eenzaam was en het leven moe. Dat biedt volgens de Hoge Raad niet 
voldoende grond voor toelaatbaar levensbeëindigend handelen. De geïnterviewde arts zag dat echter niet als het 
probleem, en gaf aan dat hij zelf in vergelijkbare gevallen ook wel eens ‘euthanasie’ had verleend en dat ook weer zou 
doen. Opvallend was dat hij beweerde dat hij dat ook had gemeld en er vervolgens niets meer van had gehoord. Dat 
betekent ofwel dat wat hij zei niet helemaal waar is (zijn patient was bijvoorbeld wél ‘ziek’), ofwel dat de 
toetsingscommissie het geval door de vingers zag. 
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verschaft. “Juristen zijn welkom”, zegt hij dan ook overtuigd. Voor de uitspraken van de overige 
huisartsen geldt echter dat zij het steeds hebben over de rol van juristen bij de beoordeling van 
medisch handelen rond het levenseinde achteraf. Wanneer die uitspraken bij elkaar worden gezet, 
ontstaat een veel minder positief beeld. In deze paragraaf zullen de verschillende elementen 
waarmee dat beeld is opgebouwd worden besproken. 
 
8.5.3.1 Kennis van de medische praktijk 
Veel van de artsen gaan uit van het idee dat juristen medisch handelen rond het levenseinde niet 
casuïstisch, maar voornamelijk op basis van algemene regels bekijken. Artsen veronderstellen 
daarbij veelal dat juristen zich niet goed realiseren wat het werk in de medische praktijk behelst, en 
met welke steeds op zichzelf staande situaties van menselijk leed artsen dagelijks worden 
geconfronteerd. Kenmerkend voor het eigen vak zien artsen het continu gericht zijn op de patiënt, 
de ziekte en het lijden dat daaruit voortkomt. Zij lijken ervan uit te gaan dat juristen daar in een 
oordeel achteraf weinig oog en gevoel voor kunnen hebben omdat ze dat niet op het moment zelf 
hebben ervaren. Zo zegt een huisarts: 
 

Ik denk allereerst dat als een jurist een paar dagen mee zou lopen zich dood zou schrikken, echt 
helemaal lam zou schrikken, omdat hij dan gewoon ziet hoe mensen in elkaar zitten en hoe 
anders dan hij verwacht…en dat hij eens een paar terminale sterfbedden mee zou maken, zou 
moeten maken. Juristen moeten alles heel erg rechtlijnig bekijken. En dat moet ook, dat is hun 
vak... Ze moeten de grenzen bewaken, dat doen ze heel rechtlijnig, met de wet in de hand.. en 
eh…zwart wit. Ze moeten ook proberen voor het oplossen van hun casus tot een zwart-witte 
uitspraak van zoiets te komen, ga ik vervolgen, ga ik niet vervolgen... kan ik deze dokter of dader 
verdedigen of niet. En bij artsen zit dat heel anders want ja, eh, zo'n casus zit vol gevoel, vol met 
angst. Angst om dood te gaan, eh…pijn, wel of niet vragen van een behandeling, vertrouwen dat 
je in elkaar hebt… En op het moment dat je het, dat je het… En dan kijk je als het ware naar de 
voorkant van zo'n casus, hè [...] en een jurist bekijkt het vanuit de achterkant... Het is nog niet 
gebeurd, je moet nog tot een beslissing komen en eh... Dan zijn al die dingen die zijn nog, die 
zijn nog voelbaar, de angst, de pijn. Dat is allemaal nog tastbaar, voelbaar, dat voel je als je in een 
kamer met de patiënt zit. Eh, dat, dat is gewoon het leven, dat is ellende die je in het leven tegen 
kunt komen. Op het moment dat die patiënt dood is, dan is dat allemaal weg. Dan bekijk je…eh, 
dan kijk je terug naar zoiets, en dan is het inderdaad als gevoel en wordt het gewoon heel sec. Ja, 
eigenlijk ontleed, en niet meer gemeten aan de lat van dokters. En eh, ik denk dat juristen en 
artsen wat dat betreft elkaars taal heel slecht, eh heel slecht spreken. 

 
Het idee dat juristen vooral rechtlijnig en zwart-wit denken, brengen veel van de geïnterviewde 
artsen naar voren. Een huisarts beschrijft de wereld van de jurist als een “geformaliseerde wereld, 
waarin alles op grond van een definities is vastgelegd”, en zet dat tegenover de wereld van de arts. 
Die zou meer zou kijken “door de ogen van de lijdende mens”, met als resultaat niet een 
geformaliseerde maar een “gevoelsmatige visie op de wereld”. 

 
8.5.3.2 ’Tacit knowledge’ 
Naast de veronderstelling dat het een jurist zou ontbreken aan kennis en ervaring met de medische 
praktijk, benadrukken sommige artsen dat een jurist voor een oordeel over het handelen van de arts 
zal moeten afgaan op hetgeen de arts in kwestie over de casus heeft opgeschreven. Een probleem 
dat artsen ten aanzien van de rapportage echter benadrukken is dat een volledig verslag niet goed 
mogelijk zou zijn: 
 

Een arts [weegt] natuurlijk vaak ook andere argumenten mee, en kijkt daar vanuit een heel 
andere situatie naar hè, vaak de gezinssituatie, de hele voorgeschiedenis. Hè, een aantal dingen 
die je niet op papier staan, die je wel weet, waarvan je denkt ‘dat voelt wel goed aan’, zeg maar. 
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Terwijl dat voor een jurist natuurlijk geen enkel argument is hè, dat kun je wel zeggen, maar dat 
moet op papier staan. 

 
Diverse artsen suggereren dat de medische expertise op basis waarvan dokters besluiten nemen, 
zich niet altijd goed onder woorden laat brengen. In 8.5.4 komt dit nog ter sprake ten aanzien van 
de beoordeling of het lijden van een patiënt wel of niet als ‘ondraaglijk’ kan worden geclassificeerd. 
De moeilijk te objectiveren of onder woorden te brengen expertise die bij een dergelijk oordeel 
wordt gehanteerd is door wetenschapsfilosoof Polyani tacit knowledge genoemd.117 Sommige artsen 
wijzen op dat aspect van medische kennis, en beschouwen dat als een probleem omdat een 
volledige verslaglegging die recht doet aan alle facetten van het gebeurde dan niet goed mogelijk is. 
Daardoor kan een jurist nooit het volledige plaatje kennen. Dat baart sommige artsen zorgen, zoals 
de arts die over de verantwoording voor handelen achteraf zegt: 
   

Je kunt niet aan komen dragen met je huisartsgeneeskundige ervaring waarin je het lijden ziet van 
A tot Z. Dagelijks is dat, waar ons vak uit bestaat, is dat je geconfronteerd wordt met alle 
facetten van het menselijk lijden, het menselijk plezier ook, van de wieg tot het graf, weet wat 
voor dingen er spelen in het leven. En hebt geleerd hoe je mensen daarbij beetje bij beetje kunt 
helpen het beste pad te vinden. Die knowhow heeft geen naam. Die kun je niet eh, behalve dan 
dat het jouw professionele ervaring is. 
I: Maar is dat niet gewoon geneeskunde? 
R: Dat is geneeskunde, maar ja daar wil men, dit dat zeg ik ook, dat is artsenij, daar moet je 
afblijven, maar een jurist zou dat niet pikken. 
I: Waarom niet? 
R: Omdat er niet voldoende, die wil zwart op wit precies zien waarom je in dat geval eh zo 
gehandeld hebt. 

 
Het idee dat juristen zaken uitsluitend beoordelen vanuit de formele regels en op basis van 
rapportages die het gebeurde slechts beperkt kunnen weergegeven, brengt sommige huisartsen tot 
de verwachting dat juristen bij beoordeling te weinig speelruimte zullen laten voor de onzekerheden 
die inherent zouden zijn aan het doktersvak.118 Eén van de geïnterviewde artsen geeft aan zelf 
rechten te hebben gestudeerd, en omschrijft een verschil in beide disciplines als volgt: 
 

ik denk dat, dat het engste wat wij vinden is, dat wij ingekapseld worden door de regeltjes van de, 
van de juristen, die toch niet helemaal precies begrijpen wat wij doen. En in die zin is het wel 
grappig om eh, te zien. Dat vond ik helemaal toen ik rechten ging studeren, hè, bij medicijnen of 
geneeskunde is het zo dat als je gewoon de grote lijnen weet, nou dan…hè? Maar een jurist, die 
is, die is echt altijd op zoek naar juist die kleine dingetjes, en altijd die kleine uitzonderingetjes en 
dat soort dingen. 

 
Een andere arts zinspeelt op ditzelfde punt, en vermoedt dat juristen daarom ook anders zullen 
aankijken tegen ‘fouten’. Fouten waarvan de arts lijkt te zeggen dat die behoren tot de uitoefening 
van het vak, maar waar een jurist naar zijn verwachting zwaarder aan zou tillen: 
 

R: We maken natuurlijk allemaal dagelijks eh fouten, maar die zijn niet controleerbaar. 
                                                 
117 Polyani (1962) 
118 Zie ook Stone (1996). In een paragraaf getiteld ‘In search of good rules’ benadrukt zij dat de keuze voor meer open 
regels of richtlijnen in plaats van nauwgezette formele regels, ruimte laat voor het toepassen van tacit knowlegde door 
experts. Zij constateert echter dat dergelijke kennis in moderne democratieën soms wantrouwen wekt. Dergelijke kennis 
is immers moeilijk objectiveerbaar en laat zich daarom moeilijker controleren. Stone noemt een voorbeeld waaruit blijkt 
dat tacit knowlegde ook in juridische beoordelingen een rol speelt, en wellicht bij uitstek in het werk van rechters. Zij haalt 
de Amerikaanse rechter Potter Stewart aan, die in een toelichting bij zijn oordeel over een ‘obscenity-case’ zei: “I can’t 
define it, but I know it when I see it”.  Stone (1997: 288) 
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I: Ja. Maar eh bestaat er dan het idee eh dat juristen daar een ander idee over hebben, over wat 
echte fouten zijn? 
R: Ja eh, dat kan ik niet concreet invullen. Maar dat idee eh, ja, dat leeft wel. Dat ze er anders 
naar kijken. Fouten meer zoals wij ernaar kijken is eh, ja god het eh, dat overkomt je. Dat eh, je 
probeert natuurlijk zo goed mogelijk je werk te doen, waarbij er, af en toe gaan er dingen 
onbedoeld of bedoeld, eh niet goed. Dat accepteer je meer, ja, beetje inherent aan eh ja, hoe je 
werkt. Dat moet niet allemaal nageplozen worden. 

 
Het lijkt er op neer te komen dat artsen het eigen vak beschouwen als mensenwerk waarbij het 
onvermijdelijk is dat er soms fouten worden gemaakt. Zij vermoeden echter een jurist daar weinig 
begrip voor zal tonen, op elke slak juridisch zout zal leggen en sneller zal spreken van verwijtbare 
fouten. 
 
8.5.3.3 De schandpaal en de criminele sfeer versus de menselijke oplossing 
De verwachting dat juristen strenger zullen oordelen dan artsen zelf, hangt samen met het idee dat 
sommige artsen hebben van het motief dat juristen hebben bij de beoordeling van zaken van 
medisch handelen rond het levenseinde. Tijdens de interviews laten artsen zich heel regelmatig 
uitspraken ontvallen waarmee zij suggereren dat het juristen in het algemeen en officieren van 
justitie in het bijzonder er om te doen zou zijn artsen voor het gerecht te slepen en te veroordelen. 
Soms is dat heel expliciet, zoals bij de arts die zegt: “die officier van justitie is je vriendje niet hoor, 
die heeft een ander belang. Die zou je nagelen als hij de kans krijgt. Zo is het wel.” Of de arts die 
zegt: 
 

Ik zit toevallig sinds kort in een klachtencommissie, en daar zitten ook juristen in, en die kijken 
natuurlijk wel met een andere bril naar situaties. Een jurist zal meer kijken of er aan allerlei 
criteria voldaan is, of de wet is nageleefd en zal eeh, wel proberen iemand aan de schandpaal te 
nagelen he, om daar gaten in te schieten en iemand in zijn kladden te pakken en te zeggen van 
‘dat heb je niet goed gedaan’. 

 
Andere artsen uiten zich minder uitgesproken, maar het gevoel dat artsen onterecht 
gecriminaliseerd worden door juristen is bij de meeste artsen in meer of mindere mate aanwezig. 
Berichtgeving in de media over de rechtszaken die tegen artsen zijn gevoerd speelt daarbij een rol, 
hetgeen in onderstaand citaat goed naar voren komt. Ook lijkt de aanpak van justitie uit de periode 
vóór invoering van de meldingsprocedure nog altijd na te galmen in de medische wereld. Op mijn 
vraag hoe de arts aankijkt tegen de verhouding tussen artsen en juristen vertelt onderstaande arts 
het volgende: 
 

Nou ik heb wel het gevoel dat ze je toch inderdaad in een eh keurslijf willen drukken, van zo zijn 
de regels, daar moet je je aan houden. En dat is natuurlijk heel goed en eh dat is natuurlijk ook 
om bepaalde eh rotte appels zou ik haast zeggen, om die tegen te houden. Terwijl wij er als 
beroepsgroep er vaak van uit gaan, ja, wij handelen naar beste eer en geweten en hebben ook een 
eed afgelegd en eh, we doen juist iets om het voor de patiënten zo goed mogelijk te doen. Ja, er 
daar kan ook wel eens handelen bij zitten wat eh nou niet precies plezierig is. En ik heb wel eens 
het gevoel van eh, wij gaan er van uit dat we alles naar beste eer en geweten doen, en van de 
andere kant alsof wij eh graag euthanasie zouden toepassen. 
I: Dat is het gevoel... 
R: He heerlijk, nou moet ik weer euthanasie,  terwijl eh in de praktijk ligt het juist andersom. 
I: Maar het gevoel dat vanuit het recht vanuit, eh de wetgever wordt gedacht dat de arts er, ja, 
naar uit kijkt? 
R: Ja precies. Ja, dat heb ik tenminste wel eens eh, of wij tegengehouden zouden moeten worden 
om eh geen euthanasie te plegen. 
I: En komt dat dan ook, dat gevoel, komt dat voort uit ervaringen? 
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R: Eh, nou ja inderdaad, proefprocessen waarvan ik denk jeetje wat loopt dat toch allemaal uit de 
hand, en dan sta je daar in de beklaagdenbank en zo. Ja, dat is niet het goede voorbeeld want die 
ene ervaring die ik dan had waarin we iedereen hadden ingelicht en dat we dachten dat we het 
allemaal goed georganiseerd hadden, en er komt dan toch nog politie met eh auto met zwaailicht, 
en eh wordt je nog net niet in de boeien geslagen… 
I: Dat was destijds… 
R: Ja, inderdaad helemaal in uniform en eh, terwijl juist het verzoek was om van goh, kan er dan 
iemand in burger komen. Nee, hup het hele zwikkie. Ja dat eh… 
I: Dus dat was inderdaad wel uit eigen ervaring. 
R: Dat was inderdaad een negatieve ervaring. Maar goed dat is inderdaad al lang geleden dat zal 
nu wel niet meer voorkomen. Maar ja inderdaad dat hele criminele wat er dan om heen hangt. 

 

Huisartsen achten het risico groot dat juristen de tijdens de interviews besproken situaties - die veel 
van hen beschouwen als toelaatbaar en normaal medisch handelen -, zullen criminaliseren. De 
twijfel aan de wijze waarop een jurist de regels en de daarin voorkomende begrippen zal invullen, 
klinkt door bij de arts die naar aanleiding van het eigen handelen zegt: 
 

de dingen die ik zelf heb gedaan en besloten heb om dat te doen wat ik heb gedaan, daar sta ik 
eigenlijk achter, snap je? Dat kan ik me niet voorstellen dat dat tegen de regels is, snap je? En 
dan weet ik niet of dat dan misschien anders wordt opgevat als je dat volgens de regels gaat 
bekijken, of ’t eeh, of ‘t tegen de regels is.  

 
Het beeld dat huisartsen hebben van beoordeling achteraf door juristen, verheldert de bevinding dat 
de classificaties van medisch handelen rond het levenseinde en de begrippen natuurlijk en niet-
natuurlijk overlijden in de mond van een huisarts vaak een nadrukkelijk normatieve lading krijgen. 
Tijdens de interviews viel op dat wanneer een huisarts een voorgelegde casus classificeert als 
levensbeëindigend handelen en een niet-natuurlijk overlijden het handelen van de arts daarmee ook 
haast per definitie moreel afkeurt en ontoelaatbaar acht (zie bijvoorbeeld paragraaf 8.2.6). Met 
uitzondering van een prototypisch geval van ‘euthanasie’ waarbij alle zorgvuldigheidseisen in acht 
zijn genomen (zie paragraaf 8.5.4), lijken artsen te veronderstellen dat een jurist ook elk als 
levensbeëindigend geclassificeerd handelen en elk als niet-natuurlijk geclassificeerd overlijden bij 
voorbaat als ontoelaatbaar zal beoordelen en er bovendien niets aan gelegen zal laten liggen om de 
arts daarvoor veroordeeld te krijgen. Dit uit zich bijvoorbeeld in de gedachtegang van onderstaande 
arts die naar aanleiding van de laatst besproken casus zegt: 
 

als je als je een eeeh willekeurig iemand van straat pikt en je vraagt joh van vind je ervan dan 
zeggen ze ‘Nou ik vind het een goede oplossing, ik vind het een menselijke oplossing’. Je, je 
behoedt die man voor lijden en en je helpt hem in feite daarmee en de familie misschien ook. 
Maar als je puur naar de regels kijkt dan zeg je, ja moet je luisteren je hebt geen toestemming van 
de patiënt en je hebt zonder dat je het aan de patiënt gevraagd hebt heb je zijn leven beëindigd. 
Dus in feite is het levensbeëindiging zonder verzoek. 

 
De huisarts contrasteert het oordeel dat er sprake is van een ‘menselijke oplossing’ met het 
juridische oordeel dat er volgens hem ‘puur vanuit de regels’ over zou worden geveld. De arts lijkt 
zich daarbij niet te realiseren dat voor de classificatie ‘levensbeëindiging zonder verzoek’ ofwel 
moord, in principe dezelfde juridische rechtvaardigingsgrond mogelijk is als die waarop euthanasie 
toelaatbaar werd: noodtoestand in de zin van een conflict van plichten (zie ook paragraaf 3.14). In 
tegenstelling tot wat artsen lijken te veronderstellen, kan het juridisch inhoudelijke oordeel over 
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handelen dat juridisch ‘moord’ heet, eveneens zijn dat de arts voor de meest menselijke oplossing 
koos en juist heeft gehandeld.119 
 
8.5.3.4 Wantrouwen en rechtsonzekerheid 
Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat de angst voor juridische consequenties waar Van der 
Wal en Van der Maas op hebben gewezen, onder artsen zonder meer (en nog steeds) aanwezig is. 
Die angst kan ook verklaren waarom artsen gevallen van medisch handelen rond het levenseinde 
waarvan zij vermoeden dat een jurist dat gemeld zou willen zien, niet melden. Dat betekent echter 
niet zonder meer dat artsen ook handelen verdoezelen dat niet door de beugel kan. Het 
vragenlijstonderzoek en de interviews wijzen eerder uit dat artsen regelmatig handelen op een wijze 
waarvan zij zelf vinden dat het zorgvuldig en lege artis is en waarvan zij vermoeden dat een jurist het 
gemeld zou willen zien, maar dat zij desalniettemin binnenskamers houden omdat zij een oordeel 
geveld door een jurist onvoorspelbaar vinden of zelfs wantrouwen. Een belangrijke oorzaak van de 
angst voor juridische consequenties is kortom dat er onder artsen een gevoel van rechtsonzekerheid 
bestaat ten aanzien van medisch handelen rond het levenseinde. 

Dat gevoel van rechtsonzekerheid lijkt voornamelijk te bestaan ten aanzien van casus zoals die in 
dit onderzoek zijn gebruikt: gevallen van medisch handelen rond het levenseinde die frequent 
voorkomen in medische praktijk maar die zich niet eenvoudig laten classificeren als normaal 
medisch handelen / natuurlijk overlijden of levensbeëindigend handelen / niet natuurlijk overlijden. 
Van der Wal et al. schoven de angst voor juridische consequenties naar voren om te verklaren 
waarom artsen ‘euthanasie’ niet zouden melden. In de komende paragraaf zal echter blijken dat de 
angst voor juridische consequenties juist minder speelt in geval van ‘euthanasie’, of nauwkeuriger, in 
geval van handelen dat artsen zélf classificeren als ‘euthanasie’. Artsen weten dan aan welke regels 
zich zij moeten houden. De daaruit voortvloeiende rechtszekerheid heeft de angst voor juridische 
consequenties ten aanzien van ‘euthanasie’ onder artsen grotendeels weggenomen. 
 
8.5.4 Artsen over de regels ten aanzien van ‘euthanasie’ 
Waar huisartsen weinig vertrouwen stellen in de wijze waarop juristen medisch handelen rond het 
levenseinde beoordelen, blijken zij overwegend positief te staan ten aanzien van de juridische regels 
die gelden bij een specifieke vorm van medisch handelen rond het levenseinde: euthanasie. Het is 
van belang hier steeds in het achterhoofd te houden dat huisartsen, zoals onder andere in paragraaf 
8.3.9 naar voren kwam, veelal een strikte en prototypische opvatting hanteren over welk handelen 
tot de euthanasie-categorie behoort. Artsen classificeren het eigen handelen alleen als zodanig als de 
arts de patiënt op diens verzoek een letaal middel toedient dat het leven met zekerheid direct 
beëindigt op een vooraf afgesproken moment. Dat die opvatting smaller is dan de opvatting van 
officieren van justitie en ook specifieker dan de wettelijke definitie waarin wordt gesproken van het 
niet nader gespecificeerde ‘opzettelijke levensbeëindiging’, is in het voorgaande herhaaldelijk 
besproken. Als ik in deze paragraaf de term ‘euthanasie’ hanteer, doel ik steeds op handelen dat 
artsen zelf als zodanig zullen classificeren. 

Opvallend is dan dat de interviews geen aanwijzingen opleveren voor de door Van der Wal et al. 
gepubliceerde bevinding dat artsen in veel gevallen van euthanasie de meldingsprocedure naast zich 
neerleggen, ten minste niet wanneer wordt uitgegaan van handelen dat de artsen zélf als euthanasie 
beschouwen. Er zijn wel artsen die vertellen dat ze in de periode van vóór de meldingsprocedure 
euthanasie hebben verleend zonder dat te melden, maar deze artsen zetten een dergelijke bekentenis 
steeds nadrukkelijk in het licht van de huidige situatie waarin dat niet meer stiekem hoeft te 
gebeuren. Op basis van de interviews blijft de veronderstelling van het eerder besproken artikel van 
Den Hartogh dat de meldingsfrequentie niet verder kan stijgen omdat artsen al bijna ieder handelen 

                                                 
119 Daarbij moet gezegd worden, dat over dergelijke zaken weinig jurisprudentie bestaat en de politiek zich evenmin 
duidelijk uitspreekt over hoe dergelijke gevallen zouden moeten worden beoordeeld. De inmiddels bijna tien jaar oude 
toezegging dat er ook een toetsingscommisie zou komen voor dergelijke gevallen, is nog niet gerealiseerd. Het gevoel 
van rechtsonzekerheid is onder andere ook daarom niet geheel ongegrond. 
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melden dat zij zelf als euthanasie classificeren, dan ook overeind (zie paragraaf 6.18). Veel gevallen 
die Van der Wal et al. classificeren als ‘euthanasie’ worden door artsen immers niet als zodanig 
beschouwd, en dus niet gemeld. 

Er zijn voornamelijk twee redenen aan te wijzen waarom de huisartsen positief zijn over de 
regels ten aanzien van euthanasie. Daarbij is van belang te vermelden dat de geïnterviewde 
huisartsen goed op de hoogte blijken te zijn van de meldingsprocedure. Zij kunnen de verschillende 
zorgvuldigheidseisen (zie bijlage C) meestal uit het hoofd noemen of hebben anders direct een 
voorlichtingsfolder paraat waarin ze vermeld staan. 

Een eerste reden waarom huisartsen de regels positief waarderen is dat deze kunnen worden 
ingezet als schild in situaties waarin de patiënt of in sommige gevallen de familie, eerder dan de arts 
zelf de dood als optie ziet. Als de huisarts zelf nog (palliatieve) behandelmogelijkheden wil 
proberen, het lijden niet invoelbaar ondraaglijk acht, of om emotionele redenen (nog) niet aan 
levensbeëindiging wil denken, kan het verzoek om de dood worden afgehouden door te wijzen op 
de procedure en de zorgvuldigheidseisen. Zo zegt een arts over het bestaan van de regels: 
 

dat helpt ons om mensen uit te leggen, dat het niet dat het allemaal niet zo makkelijk ligt, dan 
heb ik het dus over die actieve euthanasie. Dan denk ik, dat is maar goed en belangrijk. Niet om 
het ons moeilijk te maken, maar, in dat opzicht zie ik het als een handvat en een hulpmiddel om 
ons aan strikte regels te moeten laten houden. Al is het al om jezelf te kunnen verdedigen 
waarom je `t in bepaalde gevallen dus niet wil doen. 

 
Een tweede, wellicht belangrijkere reden waarom artsen de regels ten aanzien van euthanasie 
positief beschouwen, is dat de regels rechtszekerheid bieden. De huisartsen met veel ervaringsjaren, 
benadrukken die toegenomen rechtszekerheid door de huidige situatie te vergelijken met de situatie 
van voor de invoering van de meldingsprocedure, “toen het nog absoluut een taboe was” maar wel 
degelijk gebeurde. Zo zegt een huisarts: “Sinds dat er een duidelijke regelgeving is, van euthanasie, is 
het veel makkelijker geworden voor huisartsen om ook het gevoel te hebben dat je je netjes aan de 
regels houdt.” 

Naast de overwegend positieve waardering van de regels onder artsen, tonen diverse artsen zich 
sceptisch over de daadwerkelijke invloed van de regels op de besluitvorming ten aanzien van 
euthanasie. Eén van de huisartsen legt dit als volgt uit: 
 

Het is geen beslissing die je .. tuurlijk heb je in de achterhoofd, dat je een 
formulier invult, en dat je dat, dat je dat zo in moet kunnen vullen dat je dat kunt 
verantwoorden. Maar dat beslis je zelf, om het wel of niet te doen. Dat, dat is een 
gevoelsmatige beslissing die je later gaat rationaliseren. Het is niet zo dat je, dat je met al die 
regeltjes in je hoofd gaat kijken van eh ..eh past dit stukje in de puzzel 
en mag deze patiënt dood? Nee, je gaat kijken: is de patiënt er aan toe om euthanasie te 
ondergaan? Als hij er echt aan toe is in mijn ogen dan ben ik er aan toe om euthanasie toe te 
passen. Als dat het geval is, dan de familie en de 
omgeving daar allemaal, staan die daar dan helemaal achter. Pas dan ga je nog eens denken is het 
eigenlijk ook nog volgens de letter van de wet te eh, en ja al die stappen moeten gebeuren. 
I: En de zorgvuldigheidseisen en het rationaliseren…? 
R: Dat is de achterkant van het gelijk, waarvoor je je aan het indekken bent. Maar de beslissing of 
je wel of niet euthanasie doet is in eerste instantie gewoon echt een emotionele beslissing, geen 
rationele beslissing. 

 
Hoewel juridische regels dikwijls worden beschouwd als een overheidsinstrument om het gedrag 
van haar burgers in juiste banen te leiden, klinkt in deze passage een kritische ondertoon die deze 
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sturende invloed op het handelen van de arts relativeert.120  De huisarts omschrijft de regels niet als 
richtlijnen die hij bij besluitvorming volgt, maar als het juridische kader van rationele begrippen 
waar de arts zijn handelen achteraf verbaal moet kunnen inpassen. De huisarts Lam heeft dit 
achteraf inpassen beschreven als een “vertaalslag” van doorleefde praktijk naar de regelgeving 
“volgens de bekende formule: ondraaglijk, uitzichtloos en de wens om te sterven: consistent”. Lam 
constateert dat er met die vertaalslag aspecten die bij de besluitvorming een cruciale rol hebben 
gespeeld uit het zicht kunnen verdwijnen.121 

Naast bovenstaande scepsis, zijn artsen kritisch over het feit dat de begrippen waarmee de 
‘bekende formule’ is opgebouwd, in concreet gebruik niet scherp zijn af te bakenen. Een arts 
spreekt ten aanzien van de zorgvuldigheidseisen bijvoorbeeld van “grijze gebieden”. Die 
constatering kan het gevoel van rechtszekerheid in geval van euthanasie soms doen wankelen. Het 
meest in het oog springend is in dit kader de vraag wanneer lijden kan worden geclassificeerd als 
‘ondraaglijk’.122 Zo licht een arts toe: 

 
Wat is dat, ondraaglijk? Dat moet je in kunnen voelen. En voor één iemand is dat, eh ligt dat 
heel, ja die piept wel heel snel, die ziet het niet zitten, en voor de ander is dat weer heel anders. 
En dat is zo, zo, dat is niet te definiëren, dat is ook niet in de wet vast te leggen. Dat kan niet. 
Dat kan niet.” 

 
Vaststellen van het ‘ondraaglijke’ van lijden, is moeilijk als gevolg van enerzijds de niet te meten 
lijdensdruk en anderzijds de draagkracht die voor elke patiënt verschilt. Het ondraaglijke van lijden 
laat zich niet gemakkelijk verwoorden of anderszins objectiveren, en het is daarom achteraf al 
helemaal nauwelijks controleerbaar of daarvan sprake is geweest.123 Dat kan onzekerheid 
veroorzaken bij een arts die zich na afloop zal moeten verantwoorden. Een van de huisartsen 
benadrukt eveneens de “rekbaarheid” van de zorgvuldigheidseisen en zegt hoe hij onzekerheid over 
de vraag of een euthanasie nou wel of niet binnen de geoorloofde juridische kaders zal vallen het 
hoofd biedt: “je houdt de jurisprudentie in de gaten, dat is, eh je kijkt eh wat er op de radio, televisie 
en in kranten geschreven wordt, zo kijk je van hoever je kan gaan”. 

                                                 
120 Het zou echter ook kunnen dat de regels inmiddels een dusdanig vanzelfsprekend onderdeel van de euthanasie-
praktijk zijn geworden dat ze zijn geïnternaliseerd in het denken en handelen van artsen, en dus wel degelijk een 
sturende werking hebben zonder dat artsen zich daar volledig van bewust hoeven zijn. 
121 In de proloog van zijn boek Helpen bij sterven, omschrijft Lam zijn ervaring met het schrijven van het officiële verslag 
ter toetsing achteraf minzaam als: “ik verantwoordde mijn hulp in gangbare termen: diagnose, prognose. Het lijden 
omschreef ik volgens de bekende formule: ondraaglijk, uitzichtloos en de wens om te sterven: consistent. In het officiële 
verslag liet ik de relatieproblemen achterwege, ik vermeldde niet hoe zijn [echtgenoot van de patiënt, dvt] afwachtende 
bezorgdheid een factor was in haar aandringen tot versneld ingrijpen. Ik pleegde met andere woorden een vertaalslag 
naar de regelgeving van de maatschappij waartoe we behoren”. Lam (1997: 11) 
122 De Hoge Raad heeft een grens getrokken in de geruchtmakende Brongersma-zaak en stelt de eis dat er voor 
ondraaglijk lijden sprake moet zijn van een medisch classificeerbare ziekte. Maar dan blijft er sprake van een ‘fuzzy 
boundary’. Medische classificatiesystemen vormen immers een almaar uitdijend domein - iets waarop de verdediging 
van de beklaagde huisarts Sutorius overigens zonder succes op wees. Ook onbepaald in dit kader is bijvoorbeeld de 
vraag of het lijden van iemand in het beginstadium van een ernstige progressieve ziekte (Alzheimer, diverse progressieve 
spierziekten) binnen de grenzen van het juridische begrip ‘ondraaglijk lijden’ zou kunnen vallen. Met andere woorden, 
kan lijden dat voortkomt uit een angst voor een situatie die onvermijdelijk nadert zo ondraaglijk zijn dat euthanasie in 
dat vroege stadium toelaatbaar is? Met het oog op de vrees voor juridische vervolging, is het niet waarschijnlijk dat 
artsen dergelijke grensproblemen uitgebreid in gemelde gevallen zullen rapporteren. Juist de zaak Brongersma heeft 
oplettende artsen andermaal laten zien dat dat kan leiden tot slepende strafprocessen en bovendien een 
schuldigverklaring. Tijdens de interviews toonden sommige artsen zich verontwaardigd over het verloop en de uitkomst 
van dat proces. 
123 Wellicht dat huisarts Sutorius mede veronderstelde dat het lijden van oud parlementslid Brongersma binnen de 
kaders van ‘ondraaglijkheid’ zou vallen, omdat de taalvaardige Brongersma zijn lijden zelf naar een volgens de huisarts 
overtuigende brief vertaalde (Nederlandse jusiprudentie, 2003, nr. 167). Dat taalvaardigheid en goede communicatieve 
eigenschappen bij de patiënt de kans verhoogt dat een arts überhaubt zal ingaan op een euthanasie-verzoek, heeft ook 
de antropoloog Pool geconstateerd. Pool (1996: 219 en verder) 
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Het is waarschijnlijk vanwege de moeilijkheid dergelijke aspecten achteraf aan te tonen, dat de 
huisartsen de indruk geven de meeste waarde te hechten aan de zorgvuldigheidseis die stelt dat er 
een tweede onafhankelijke arts moet worden geconsulteerd voorafgaand aan de uitvoering van 
euthanasie. De meeste huisartsen noemen in dit kader de mogelijkheid van het raadplegen van de 
op dit vlak gespecialiseerde SCEN-arts, die zij veelal positief waarderen.124 Zo kenschetst een 
huisarts de komst van de SCEN-arts als “een grote stap vooruit”, omdat: 

 
die objectief tegen je zaak staat en die kan je gewoon helder nog eens even een samenvatting 
geven van eh op je eigen denkwijze. Dus eh, je kunt heel erg gesteund worden door, over een 
bepaalde beslissing door zo'n arts. En dat maakt de zaak wel, ten eerste zorgvuldiger en 
grondiger en je wordt beter bekeken of je met jouw lijn goed zit. 

 
Consultatie voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering van euthanasie kan artsen ondersteunen in 
het idee dat zij zorgvuldig en juist handelen, steun die zij nodig kunnen hebben om euthanasie met 
een gerust gemoed te kunnen uitvoeren. Bovendien wordt het daarmee minder verontrustend om 
de meldingsprocedure die pas plaatsvindt ná gedane zaken, te doorlopen.125 

Samenvattend kan worden gesteld dat huisartsen positief oordelen over de huidige regels ten 
aanzien van handelen dat artsen zelf als euthanasie classificeren. Een belangrijke reden daarvoor is 
niet zozeer dat hun handelen daarmee toetsbaar wordt, maar dat de regels een gevoel van 
rechtszekerheid bewerkstelligen. Die rechtszekerheid lijkt ertoe te hebben geleid dat de angst voor 
juridische consequenties bij ‘euthanasie’ grotendeels is weggenomen. Hoewel het niet zeker is of dat 
voor de hele artsenpopulatie geldt, geven de interviews de indruk dat artsen dergelijk handelen 
praktisch altijd melden. Dat artsen zich in gemelde gevallen nagenoeg altijd aan de 
zorgvuldigheidseisen houden, kan worden afgeleid uit het feit dat het Openbaar Ministerie sinds de 
invoering van de toetsingscommissies in 1998 nog nooit is overgegaan tot vervolging van een arts 
voor een geval van euthanasie dat hij bij de toetsingscommissies heeft gemeld.126 

Opvallend ten aanzien van de overwegend positieve waardering van artsen voor de huidige 
regels ten aanzien van euthanasie, is dat één aspect van de regels schittert door afwezigheid. Een 
van de voornaamste doelen van de meldingsprocedure is het inzichtelijk maken van de medische 
praktijk en het toetsbaar maken van het handelen van de arts. Tijdens de interviews is niet naar 
voren gekomen dat artsen daar groot belang aan hechten. Eerst en vooral telt voor artsen het belang 
van de individuele patiënt en het streven zo zorgvuldig mogelijk te handelen. De artsen staan dan 
ook voornamelijk positief tegenover de zorgvuldigheidseis van consultatie, die hen daarbij 

                                                 
124 SCEN staat voor Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland. Een SCEN-arts is een arts die diverse cursussen 
heeft gevolgd onder andere op het gebied van de regelgeving ten aanzien van euthanasie, de zorgvuldigheidseisen en de 
wijze waarop die zouden moeten worden ingevuld. Hoewel de meeste artsen vol lof zijn over de mogelijkheid een 
SCEN-arts te raadplegen, klinkt ook hier een enkele kritische noot. Zo vindt één huisarts het zeer onaangenaam om de 
patiënt in het finale stadium waarin die om de dood vraagt, te confronteren met een voor zowel de arts als de patiënt 
onbekende arts waaraan het verhaal nog eens helemaal moet worden verteld. Een andere arts zegt iets vergelijkbaars, en 
benadrukt het gevoel van verwarring en onbehagen bij patiënt en arts dat ontstaat als de SCEN-arts op dat moment 
(nog) níet instemt met het besluit. Hij illustreert dat met een verhaal van een collega, die dit meemaakte. De dag na het 
bezoek van de SCEN-arts verslechterde de toestand van de patiënt echter plotseling. Geconfronteerd met de acute 
nood, verleende de arts de euthanasie alsnog, maar hij durfde dat niet meer te melden uit angst voor de gevolgen. Er 
was immers geen arts geweest die met het handelen had ingestemd. 
125 Overigens blijft de procedure sommige artsen verontrusten zelfs als de arts veronderselt aan alle eisen te hebben 
voldaan. Een verpleeghuisarts maakte mij dat duidelijk middels een vergelijking met het verontrustende gevoel van 
iemand die een HIV-test ondergaat in de wetenschap nooit iets te hebben gedaan dat risico op besmetting veroorzaakt. 
126 De gevallen die wel tot vervolging hebben geleid stammen ofwel van voor 1998 - zoals de Brongersma-zaak -, of  
kwamen op andere wijze bij justitie terecht - zoals de zaak van huisarts Van Oijen. Er zijn wel gevallen die de 
toetsingscommissies als onzorvuldig hebben beoordeeld. Zo ontvingen de toetsingscommissies in 2002 bijvoorbeeld 
1882 meldingen. In vijf gevallen kwamen ze tot het oordeel dat de arts niet zorgvuldig had gehandeld (Regionale 
Toetsingscommissies Euthanasie, 2003). Die gevallen werden vervolgens echter door het OM  geseponeerd. Kennelijk 
was de onzorgvuldigheid niet zodanig dat vervolging op zijn plaats werd geacht. 



 225 

daadwerkelijk kan ondersteunen. Toetsing van het handelen achteraf kan de arts niet helpen bij het 
nemen van een beslissing tot euthanasie. Dat besluit is immers al genomen. 
 
8.5.5 Officieren van justitie over artsen en de huidige regels: toetsbaarheid!  
Waar de geïnterviewde huisartsen de indruk geven  weinig vertrouwen te hebben in de wijze waarop 
juristen hun handelen zullen beoordelen, blijken de geïnterviewde officieren van justitie op hun 
beurt weinig optimistisch gestemd over de meldingsbereidheid onder artsen. Een officier van justitie 
wijst in dat kader op een verschil tussen het beroep van de officier en de arts: 
 

artsen willen alles geheim houden. En dat heeft natuurlijk met hun medisch beroepsgeheim te 
maken, maar ze misbruiken het ook naar ‘we houden alles geheim’, ook alles wat ten nadele van 
ons kan eh zijn. Waarbij een officier van justitie gewend is dat alles openbaar gebeurt en continu 
op, op wordt  afgerekend. Wat dat betreft begrijpen artsen en officieren elkaar gewoon niet. En 
dat merk ik iedere keer weer, ik begrijp niet waarom artsen niet willen dat ze getoetst worden. 
Wat kan er nou op tegen zijn dat je handelen getoetst wordt? 

 
Daarnaast ontwaart deze officier van justitie bij artsen een houding die hij als volgt omschrijft: “Ja, 
niet dat ze boven de wet staan, maar wel waar bemoeien mensen zich mee. Ik probeer het beste te 
doen voor mijn patiënt en ik weet heus wel wat ik doe. Dat is wel heel erg de houding.” 

Soortgelijke opmerkingen werden ook door andere officieren van justitie gemaakt. Officieren 
van justitie lijken te weten dat artsen juridische inmenging wantrouwen. Ook lijken zij zich te 
realiseren dat artsen de juridische classificaties van medisch handelen rond het levenseinde veel 
minder beschouwen als normatief neutrale begrippen dan de officieren van justitie zelf doen. Zo 
vertelt een officier van justitie naar aanleiding van een zaak waarin het ging om levensbeëindiging 
zonder verzoek het volgende over zijn contact met medici: 

 
R: 't probleem is, is dat hun beleving vaak zo'n andere is dan die van ons. 
I: Ja. De beleving van? 
R: Nou met name het feit natuurlijk zij zijn verdacht, en eh… wat ik altijd begrepen heb is dat 
artsen dat heel verschrikkelijk vinden. Want dan worden ze verdacht van moord… Eh, ja voor 
mij is dat niks bijzonders, want je pleegt een moord als je opzettelijk en met voorbedachte rade 
eh iemand het leven berooft en dat heeft ie natuurlijk gedaan. En dat zal die ook niet ontkennen. 
We noemen dat in Nederland moord en daarvan is die verdacht, nou klaar. En we vragen ons af 
met elkaar van ‘mocht het wel of mocht het niet?’ Dat is de hele discussie die je voert. Hè, en 
dan denk ik van, dat is voor mij heel zakelijk. En dat is voor mij iets van alledag. Ehm, maar 
voor de arts die het betreft ligt dat kennelijk toch wel anders, het ligt daar heel gevoelig en 
vinden ze het vreselijk te horen als iemand verdacht wordt van een moord. Ja, dat vergelijken ze 
met schieten en met steken. Eh, en daarmee merk je dat het een soort, ook emotionele lading 
krijgt, en eh, daar ook een stuk wantrouwen achter wegkomt van, wat doet justitie? Het is soms 
ondoorzichtelijk wat we doen en, en wat heb ik te verwachten, en het duurt natuurlijk ook vaak 
lang en hoe gaan ze ermee om? Want wat natuurlijk medici, denk ik, ook gelijk roepen is van ja, 
juristen weten natuurlijk helemaal niet waar het over gaat, die hebben er geen verstand van, ons 
vak. En dat vind ik eh, in de kern hebben ze volstrekt gelijk…maar eh, het moet niet zo zijn, en 
dat zullen ze ook van ons trouwens zeggen, eh, dat de medici regeren in dit land. Zij hebben niet 
de dienst uit te maken van wat mag en wat niet mag. En dat zullen ze ook van ons zeggen, dat 
moeten juristen ook misschien niet. Dat maakt natuurlijk, dat is een mooi spanningsveld. 

 
De officieren benadrukken desondanks herhaaldelijk dat artsen zich niet mogen laten leiden door 
hun argwaan jegens juridische inmenging, en zich zullen moeten houden aan de plicht zich 
toetsbaar op te stellen. Ook De Wijkerslooth benadrukt dat, als hij zegt: 
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Artsen trekken het ook vaak in het emotionele, van jullie willen ons vervolgen, jullie willen ons 
eh, aan de schandpaal. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om het toetsbaarheid van het 
handelen. En wat is er nou zou bezwaarlijk tegen het je toetsbaar opstellen als je dit soort 
beslissingen wilt opnemen eh, wil nemen over het leven van mensen? 

 
Dát er grote verdeeldheid bestaat over de wijze waarop casus zoals gebruikt in dit onderzoek, 
moeten worden geclassificeerd is iets waar de respondenten zich terdege bewust van zijn. Dat is 
onder andere gebleken uit opmerkingen van artsen die spreken over grijze gebieden. Ook de 
officieren van justitie zijn zich daarvan bewust. Juist ook daarom lijken de officieren van justitie te 
benadrukken dat de arts zich toetsbaar moet opstellen. Een opmerking van één van hen spreekt wat 
dat betreft boekdelen: 
 

Ja, nou goed, ik vind dat juist bij deze cases zie je dat de wet helemaal niet aansluit op de praktijk 
en dus enorme moeilijkheden veroorzaakt. Ook bij het bepalen van een natuurlijke of niet 
natuurlijke dood. Het is totaal niet helder noch voor juristen, noch voor artsen, noch voor 
lijkschouwers, altijd problemen en discussies. En eh ja, ..ik vind dus dat op het moment dat een 
arts een beslissing neemt over een levensbeëindiging, hoe dan ook, dat het getoetst moet kunnen 
worden. 

 
8.5.6 Conclusie: controle als een kwestie van vertrouwen 
In het voorgaande is beschreven wat op basis van de interviews kan worden gezegd over de 
verstandhouding tussen enerzijds juristen die de juridische regels voor medisch handelen rond het 
levenseinde dienen te handhaven en anderzijds artsen die de regels in acht moeten nemen en op het 
eigen gedrag moeten toepassen. Kenmerkend voor de verstandhouding blijkt een wederzijds 
wantrouwen. Opmerkelijk daarbij is het verschil in belang en nut dat artsen en juristen aan de 
huidige regels toeschrijven. Zowel de weinig harmonieuze relatie als het verschillend belang dat aan 
de regels wordt gehecht, kan mede het geconstateerde gebrek aan cognitieve solidariteit tussen 
artsen en juristen verklaren. Hieronder vat ik het voorgaande kort samen. 

Artsen geven weinig blijk van vertrouwen in het vermogen van juristen - in het bijzonder dat van 
officieren van justitie -, situaties van medisch handelen rond het levenseinde goed te kunnen 
beoordelen. Artsen vermoeden ten eerste dat een jurist te weinig kennis heeft van de medische 
praktijk. De jurist zal daarom moeten afgaan op schriftelijke rapportages, die volgens artsen het 
besluitvormingsproces echter maar ten dele kunnen weergeven vanwege de tacit knowledge waar 
artsen zich op beroepen. Dergelijke kennis is moeilijk te verwoorden en nauwelijks objectiveerbaar, 
wat het moeilijk maakt achteraf aan de hand van controleerbare criteria aan te geven op basis 
waarvan de arts besloot te handelen zoals hij deed. Bovendien bestaat onder artsen in meer of 
mindere mate het idee dat officieren van justitie er vooral op uit zouden zijn artsen voor het gerecht 
te slepen. Een belangrijke reden waarom artsen bang zijn al het medisch handelen rond het 
levenseinde te melden waarvan zij vermoeden dat een jurist het gemeld zou willen zien, is het gevoel 
van rechtsonzekerheid dat onder artsen bestaat ten aanzien van dergelijk handelen. 

Opmerkelijk is dat die onzekerheid het minst lijkt te bestaan ten aanzien van handelen dat artsen 
zelf als ‘euthanasie’ classificeren: handelen waarbij een arts de patiënt op diens verzoek een direct 
dodende injectie geeft op een vooraf afgesproken moment. Artsen kennen de 
zorgvuldigheidscriteria die voor toelaatbare euthanasie zijn vereist, kennis die de onzekerheid over 
het juridische oordeel achteraf voor een belangrijk deel wegneemt. Opmerkelijk daarbij is dat artsen 
zich sceptisch uitlaten over (de zin) van toetsing achteraf. Gedane zaken nemen geen keer, en voor 
de arts heeft toetsing achteraf daarom niet de hoogste prioriteit. Zij hechten veel maar waarde aan 
de zorgvuldigheidseis die stelt dat de arts voorafgaand aan het handelen een tweede onafhankelijke 
arts moet raadplegen. Reden daarvoor is dat consultatie vooraf kan bijdragen aan de zorgvuldigheid 
van het aanstaande handelen en het idee dat de arts daarmee het juiste doet. De beschikbaarheid 
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van speciaal voor consultatie opgeleide SCEN-artsen, wordt door huisartsen dan ook positief 
gewaardeerd. 

Huisartsen achten toetsing achteraf niet van primair belang. Dat is bij de officieren van justitie 
anders. Zij benadrukken eerst en vooral dat de regels de toetsbaarheid en transparantie van medisch 
handelen rond het levenseinde moeten bevorderen. Zij laten blijken dat zij niet alle vertrouwen 
hebben in de meldingsbereidheid onder artsen. Ten aanzien van de vraag voor welke gevallen de 
huidige juridische regels wel en niet gelden, geven officieren van justitie te kennen dat dat voor het 
handelen zoals in voorgelegde casus veelal onduidelijk is. Juist daarom benadrukken zij het belang 
van toetsing en transparantie, waarmee de onduidelijkheid zou kunnen worden opgelost. 

Met het empirische deel van dit onderzoek is duidelijk geworden dat de werking van het 
juridische controle-apparaat wordt belemmerd door een gebrek aan cognitieve solidariteit tussen de 
verschillende actoren die dat apparaat geacht worden te gebruiken. Tevens zijn daarvoor 
verklaringen aangedragen. In de slotbeschouwing van dit boek zal de grote lijn van het boek worden 
samengevat, en zullen tevens suggesties worden aangedragen die een oplossing van het probleem 
dichterbij zouden kunnen brengen. 
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