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Bijlage A 
Gebruikte vragenlijsten 

 

 
A. Vragenlijst, variant voor huisartsen 

 
1. Hoe zou U het handelen van de arts in de beschreven situatie benoemen? 
�

�

�

�

�

 

i. Stervenshulp 
j. Levensbeëindiging zonder verzoek  
k. Palliatieve zorg 
l. Euthanasie 
m. Moord / Doodslag 

�

  
�

�

n. Staken en/of niet-aanvangen van een 
behandeling 

o. Terminale Sedatie 
p. Anders, namelijk: …………………(vul in) 

2. Wat is de belangrijkste oorzaak van overlijden? 
�

�

�

�

e. De ziekte / aandoening van de patiënt  
f. Het handelen van de arts 
g. Het handelen van de patiënt 
h. Anders:………………………(vul in) 

3. Er is hier sprake van: 
�

�

c. een natuurlijke dood 
d. een niet-natuurlijke dood 

 
De beschreven situaties en bijbehorende vragen worden ook voorgelegd aan juristen. 
 
4. Hoe denkt U dat een jurist het handelen van de arts in de beschreven situatie zou benoemen? 
�

�

�

�

�

 

i. Stervenshulp 
j. Levensbeëindiging zonder verzoek  
k. Palliatieve zorg 
l. Euthanasie 
m. Moord / Doodslag 

�

  
�

�

n. Staken en/of niet-aanvangen van een 
behandeling 

o. Terminale Sedatie 
p. Iets anders, namelijk: ……………...(vul in) 

 

5. Een jurist zal zeggen dat hier sprake is van: 
�

�

�

d. een natuurlijke dood 
e. een niet-natuurlijke dood 
f. onvoorspelbaar 

 
6. Kunt U zich voorstellen dat U zelf zou handelen zoals de arts in de hier beschreven situatie? 
�

�

�

d. Ja, maar ik heb een vergelijkbare situatie nooit zelf meegemaakt ( ���� door naar vraag 8) 
e. Ja, ik heb in een vergelijkbare situatie ongeveer zo gehandeld (���� door naar vraag 8) 
f. ik zou dit heel anders hebben gedaan (���� door naar vraag 7) 

 
7. Kunt u kort aangeven  wat U anders zou hebben gedaan?  

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….(einde vragen bij deze casus) 
 

8. Zou U dit achteraf melden? 
�

�

a. Ja 
b. Nee 

 
9. Waarom (niet)? 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….(einde vragen bij deze casus) 
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B. Vragenlijst, variant voor Gemeentelijk lijkschouwers 
 
1. Hoe zou U het handelen van de arts in de beschreven situatie benoemen? 
  
  
  
  
  
 

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, namelijk: …………………(vul in) 

2. Wat is de belangrijkste oorzaak van overlijden? 
  
  
  
 

a. De ziekte / aandoening van de patiënt  
b. Het handelen van de arts 
c. Het handelen van de patiënt 
d. Anders:………………………(vul in) 

 
3. Er is hier sprake van: 
  
 

a. een natuurlijke dood 
b. een niet-natuurlijke dood 

  
4. Kunt U zich voorstellen dat de hier beschreven situatie zich in werkelijkheid zou voordoen? 
  
  
 

a. Ja, ik ben een vergelijkbare situatie in de praktijk ook tegengekomen ( ���� door naar vraag 6) 
b. Ja, maar ik ben een vergelijkbare situatie in de praktijk nooit tegengekomen (���� door naar vraag 6) 
c. Nee (���� door naar vraag 5) 

 
5. Waarom niet? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….(einde vragen bij deze casus) 
 
6. Vindt U dat de arts in de beschreven situatie zijn of haar handelen achteraf moet melden? 
  
 

a. Ja 
b. Nee 

 
7. Waarom (niet)? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….(einde vragen bij deze casus) 
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C. Vragenlijst, variant voor Officieren van Justitie 
 
1. Hoe zou U het handelen van de arts in de beschreven situatie benoemen? 
�

�

�

�

�

 

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, namelijk: …………………(vul in) 

2. Wat is de belangrijkste oorzaak van overlijden? 
�

�

�

�

a. De ziekte / aandoening van de patiënt  
b. Het handelen van de arts 
c. Het handelen van de patiënt 
d. Anders:………………………(vul in) 

3. Er is hier sprake van: 
�

�

a. Een natuurlijke dood 
b. Een niet-natuurlijke dood 

 
De beschreven situaties en bijbehorende vragen worden ook voorgelegd aan huisartsen. 
 
4. Hoe denkt U dat een huisarts het handelen van de arts in de beschreven situatie zou benoemen? 
�

�

�

�

�

 

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, namelijk: ……………...(vul in) 

 

5. Een huisarts zal zeggen dat hier sprake is van: 
�

�

�

a. Een natuurlijke dood 
b. Een niet-natuurlijke dood 
c. Onvoorspelbaar 

 

6. Kunt U zich voorstellen dat de hier beschreven situatie zich in werkelijkheid zou voordoen? 
�

�

�

a. Ja, maar ik ben een vergelijkbare situatie nooit tegengekomen ( ���� door naar vraag 8) 
b. Ja, ik ben een vergelijkbare situatie ook tegengekomen (���� door naar vraag 8) 
c. Nee  (���� door naar vraag 7) 

 
7. Waarom niet?  

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….(einde vragen bij deze casus) 
 

8. Vindt U dat de arts in de beschreven situatie zijn/haar handelen achteraf moet melden? 
�

�

a. Ja 
b. Nee 

 
9. Waarom (niet)? 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….(einde vragen bij deze casus) 
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Bijlage B 
Bijlagen bij hoofdstuk 7 

 

 
Bijlage bij paragraaf 7.3: Consistentie in het gebruik van de classificaties 
 
In deze bijlage licht ik toe hoe is onderzocht in hoeverre de respondenten de classificaties van het 
handelen van de arts consistent in samenhang hebben gebruikt met de classificatie van het 
overlijden. In paragraaf 7.3 is op basis van literatuur toegelicht dat antwoorden van respondenten 
als ‘consistent’ worden aangemerkt als de classificatie van het handelen en de classificatie van het 
overlijden als volgt bij elkaar ‘passen’: de classificaties uit vraag 1 die kunnen worden gerekend tot 
levensbeëindigend handelen moeten samengaan met het antwoord ‘niet-natuurlijke dood’; de 
classificaties uit vraag 1 die tot normaal medisch handelen kunnen worden gerekend moeten 
samengaan met het antwoord ‘natuurlijke dood’. Als dat niet het geval is, zal hier worden 
gesproken van ‘inconsistentie’. 

De vraag in hoeverre de respondenten consistent classificeren is in eerste instantie onderzocht 
door de antwoorden op vraag 1 voor álle casus, per respondent-groep, bij elkaar te nemen en te 
combineren met het antwoord op vraag 3 (natuurlijke of niet-natuurlijke dood). Uit tabel 7.3.1 
komt naar voren dat zowel officieren, lijkschouwers als huisartsen in het overgrote deel van de 
gevallen de verschillende begrippen consistent gebruiken. De huisartsen zijn iets minder consistent 
dan lijkschouwers en officieren van justitie. Wanneer wordt gekeken naar het hanteren van de 
classificerende begrippen uit vraag 1 en vraag 3, zijn er geen grote verschillen tussen huisartsen, 
lijkschouwers en officieren van justitie te constateren. De begrippen worden voor het overgrote 
deel consistent gebruikt door de verschillende groepen. 
 

 niet-consistent Consistent. 

 Percentages Percentages 
Antwoorden van huisartsen (n=768) 16 84 

Antwoorden van lijkschouwers (n=185) 11 89 

Antwoorden van officieren van justitie (n=63) 11 89 

 
Tabel 7.3.1: Antwoorden van huisartsen, gemeentelijk lijkschouwers en officieren van justitie. Consistentie vraag 1+3 
 
Uit tabel 7.3.1 blijkt dat zowel huisartsen, gemeentelijk lijkschouwers als officieren van justitie de 
classificaties soms ‘inconsistent’ hebben gebruikt. Die bevinding is nader onderzocht door te kijken 
welke van de classificerende begrippen uit vraag 1 inconsistentie opleverde. In de tabellen 7.3.2. tot 
en met 7.3.7. is weergegeven in hoeverre elke respondent-groep al dan niet consistent met de 
classificaties uit vraag 1 afzonderlijk is omgegaan.1 
 
Huisartsen 
De huisartsen zijn in de meeste gevallen consistent als ze het handelen van de arts bestempelen als 
‘euthanasie’; ‘levensbeëindiging zonder verzoek’; ‘moord/doodslag’ ofwel ‘levensbeëindigend 
handelen’ (tabel 7.3.2). De classificerende begrippen die werden gerekend tot normaal medisch 
handelen (‘palliatieve zorg’; ‘staken en/of niet aanvangen van een behandeling’; stervenshulp’, en 
‘terminale sedatie’) werden iets minder consistent gebruikt. In 17% van de gevallen dat een arts een 
van deze begrippen gebruikt geeft de arts aan het overlijden niet-natuurlijk te vinden, wat hier als 

                                                 
1 Let op: de antwoorden op casus 1 zijn net als bij de overige cumulatieve gegevens, om eerdergenoemde reden 
weggelaten. 
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‘niet-consistent’ is aangemerkt. Deze afwijking blijkt vooral te kunnen worden toegeschreven aan 
het gebruik van de begrippen ‘terminale sedatie’ en ‘stervenshulp’.  
 

 niet consistent consistent Aantal antwoorden 

 percentages percentages  
Normaal medisch handelen 17 83 523 
Levensbeëindigend handelen 8 92 230 
Anders - - 15 
Totaal 16 84 768 
 
Tabel 7.3.2: Antwoorden van huisartsen: Consistentie vraag 1+3 geclusterd naar normaal  
medisch handelen en levensbeëindigend handelen 

 
Dat blijkt uit tabel 7.3.3, waarin is weergegeven hoe huisartsen met de classificerende begrippen 
afzonderlijk omgaan. Uit de tabel blijkt dat huisartsen die het handelen van de arts als 
‘stervenshulp’ of ‘terminale sedatie’ classificeerden, het overlijden regelmatig classificeerden als 
‘niet-natuurlijk’. In paragraaf 7.2.2 wees ik er op dat de begrippen stervenshulp en terminale sedatie 
ook juridisch een onduidelijke status hebben. Vooral deze begrippen blijken door artsen 
verschillend te worden gebruikt; ze worden weliswaar meestal gekoppeld aan een natuurlijke dood, 
maar heel regelmatig ook aan een niet-natuurlijke dood. Uit de tabel valt niet af te leiden bij welke 
specifieke casus dit gebeurde. Uit nadere analyse bleek dat te gebeuren bij casus 5, 6, 7 en 8. Op 
basis van het vragenlijstonderzoek kan daarvoor geen inhoudelijke verklaring worden geven. 
Tijdens de interviews zijn casus 5 en 6 uitgebreid inhoudelijk besproken. Met name op het gebruik 
van de term terminale sedatie is in de interviews veel aandacht besteed. 
 

 niet consistent consistent Aantal antwoorden 

 Percentages percentages  
Palliatieve zorg 6 94 128 
Staken/niet aanv behandeling 15 85 199 
Stervenshulp 32 68 73 
Terminale sedatie 21 79 123 
Euthanasie 14 86 73 
Levensbeëind. zonder verzoek 6 94 124 
Moord/doodslag 3 97 33 
Anders - - 15 
Totaal 16 84 768 
 
Tabel 7.3.3: Antwoorden van huisartsen: Consistentie vraag 1+3 per classificatie afzonderlijk 
 
Opvallend in de tabel, is dat artsen soms ook ‘inconsistent’ zijn bij het classificeren van het 
handelen als staken/ niet aanvangen van een behandeling. Dat betekent dat een aantal artsen 
aangeeft het daarbij horende overlijden als niet-natuurlijk te beschouwen. Bij nadere beschouwing 
bleek dat deze inconsistentie voornamelijk voortkwam uit één specifieke casus. In 20 van de in 
totaal 29 maal dat een arts staken van een behandeling als niet-natuurlijk overlijden heeft 
geclassificeerd, gebeurde dat bij casus 4. Ook officieren van justitie gebruikten dit begrip bij casus 4 
niet in alle gevallen consistent. Mede daarom werd ook deze casus besproken tijdens de interviews 
van het vervolgonderzoek. In paragraaf 8.2 is daar uitgebreid op ingegaan. 

Ten slotte blijkt uit de tabel dat ook het begrip euthanasie soms inconsistent werd gehanteerd. 
Soms werd het handelen van de arts geclassificeerd als ‘euthanasie’, en werd het overlijden als 
‘natuurlijk’ beschouwd. Dat kwam in absolute getallen 10 maal voor. Bij nader inzien bleek 6 van 
die 10 gevallen betrekking te hebben op casus 5, dezelfde casus waar ook het begrip ‘terminale 
sedatie’ relatief vaak inconsistent gebruikt. Ook casus 5 is in de interviews grondig besproken (zie 
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paragraaf 8.3). Het probleem bleek in deze casus het trekken van de grens tussen ‘euthanasie’ en 
‘terminale sedatie’. 
 
Lijkschouwers 
Gemeentelijk lijkschouwers gebruikten de classificerende begrippen zeer consistent, met name voor 
de classificaties die behoren tot de categorie levensbeëindigend handelen (zie tabel 7.3.4.). Normaal 
medisch handelen levert niet altijd, maar toch zeker in het overgrote deel van de gevallen, 
consistente antwoorden op (79%). Als wordt gekeken bij welke begrippen inconsistentie optreedt, 
blijkt dat opnieuw met name bij ‘stervenshulp’ en in iets mindere mate bij ‘terminale sedatie’ en 
‘staken van een behandeling’ te gebeuren (tabel 7.3.5.). De inconsistentie bij deze begrippen blijkt 
bij nader inzien dezelfde oorsprong te hebben als het geval was bij de huisartsen. ‘Terminale 
sedatie’ en ‘stervenshulp’ werden bij casus 5, 6, 7 en 8 soms niet consistent gebruikt. De enkele 
gevallen waarbij de classificatie ‘staken van de behandeling’ in consistent wordt gebruikt, is 
grotendeels afkomstig van casus 4. 
 

 niet consistent consistent Aantal 
antwoorden 

 percentages percentages  
Normaal medisch handelen 21 79 110 
Levensbeëindigend handelen 1 99 69 
Anders - - 6 
Totaal 11 89 185 
 
Tabel 7.3.4: Antwoorden van lijkschouwers: Consistentie vr.1+3 geclusterd naar normaal en  
levensbeëindigend handelen. 
 
 niet 

consistent 
consistent Aantal 

antwoorden 
 percentages percentages  
Palliatieve zorg - 100 19 
Staken/niet aanv behandeling 11 89 45 
Stervenshulp 24 76 21 
Terminale sedatie 16 84 25 
Euthanasie - 100 18 
Levensbeëind. zonder verzoek 2 98 40 
Moord/doodslag - 100 11 
Anders - - 6 
Totaal 11 89 185 
 
Tabel 7.3.5: Antwoorden van Lijkschouwers: Consistentie vr.1+3 per begrip 

 
Officieren van Justitie 
Officieren van justitie blijken net als lijkschouwers zeer consistent om te gaan met de begrippen 
(tabel 7.3.7). Als de begrippen worden geclusterd naar buitengewoon en normaal medisch 
handelen, blijkt dat de officieren van justitie altijd consistent zijn in geval van levensbeëindigend 
handelen. Bij normaal medisch handelen classificeren de officieren van justitie het overlijden in 1 
van de 4 gevallen als een niet-natuurlijke dood betreft, hetgeen hier als niet-consistent is 
aangemerkt. 

Als wordt gekeken bij welke begrippen dat gebeurt (tabel 7.3.7), blijkt dat de officieren bij 
‘staken/niet aanvangen van een behandeling’ regelmatig niet consistent zijn. Dat geldt ook voor de 
term ‘terminale sedatie’, maar deze term is in totaal slechts drie maal als antwoord gekozen en lijkt 
door officieren dus heel weinig te worden gebruikt. Het inconsistente gebruik van de categorie 
‘staken van een behandeling’ blijkt bij nadere bestudering in 3 van de in totaal 5 gevallen betrekking 
te hebben op casus 4. Ook bij huisartsen en gemeentelijk lijkschouwers leverde deze casus soms 
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dezelfde inconsistentie op. De betreffende casus is inhoudelijk besproken in de interviews 
(paragraaf 8.2). 
 

 niet consistent consistent Aantal 
antwoorden 

 percentages percentages  
Normaal medisch handelen 25 75 24 
Levensbeëindigend handelen - 100 38 
Anders - - 1 
Totaal 11 89 63 
 
Tabel 7.3.6: Antwoorden van officieren van justitie: Consistentie vr.1+3 geclusterd naar  
normaal en levensbeëindigend handelen. 
 

 niet consistent consistent Aantal 
antwoorden 

 percentages percentages  
Palliatieve zorg - 100 3 
Stervenshulp - 100 1 
Staken/niet aanv behandeling 29 71 17 
Terminale sedatie 33 67 3 
Euthanasie - 100 18 
Levensbeëind. zonder verzoek - 100 11 
Moord/doodslag - 100 9 
Anders - - 1 
Totaal 11 89 63 
 
Tabel 7.3.7: Antwoorden van Officieren van justitie: Consistentie vr.1+3 per begrip  

 
Bijlage bij paragraaf 7.4: Classificeren van de casus 
 
7.4.3. Casus apart bekeken 
Steeds wordt eerst de casusbeschrijving gegeven zoals die aan de respondenten is aangeboden. 
Vervolgens worden tabellen gegeven van de antwoorden gegeven bij vraag 1, 2 en 3. De 
antwoorden zijn gesplitst per respondentgroep. In de tabellen met betrekking tot vraag 1 geeft een 
zwarte lijn in het midden van de tabel de scheiding aan tussen begrippen die respectievelijk worden 
beschouwd als normaal medisch handelen (de begrippen bóven de lijn) en levensbeëindigend handelen(de 
begrippen ónder de lijn). Tevens wordt bij elke casus aangegeven in hoeverre de conclusies die in 
paragraaf 7.4.2 werden getrokken op basis van de cumulatieve resultaten, worden bevestigd. 
 
 
Casus 1 
Man (20 jaar) heeft een hoge dwarslaesie en is volledig verlamd. Hij kan niet meer zelfstandig ademen. Hij ligt op zijn 
nadrukkelijk verzoek en in overleg met zijn familie thuis aan een beademingsapparaat. Hij communiceert door te knipperen 
met zijn ogen. Er is geen verbetering in zijn toestand te verwachten. Na een half jaar maakt hij bij herhaling duidelijk zo niet 
verder te willen leven. De arts gaat in op zijn wens en staakt de beademing, waarna de man overlijdt. 

 
De resultaten van deze casus wijken af van de cumulatieve resultaten, zoals in onderstaande 
tabellen is te zien. De verschillen tussen de groepen zijn voor alle drie de vragen minder groot dan 
in de cumulatieve resultaten naar voren kwam. Een duidelijke afwijking is bijvoorbeeld te zien in de 
tabel 2.7. De officieren van justitie blijken het minst vaak van mening dat er sprake is van een niet-
natuurlijke dood. Dit was bij de cumulatieve gegevens precies andersom. 
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Vraag 1 Huisartsen Lijkschouwers Officieren van justitie 

 Frequenties percentages Frequenties percentages Frequenties percentages 

Pall. zorg - - -- - - - 

St/niet aanv beh 70 64 19 70 5 56 

Stervenshulp 9 8 1 4 - - 

Term sed - - - - - - 

Euthanasie 19 17 5 18 2 22 

Levensb z verz 4 4 1 4 - - 

Moord/doodsl 1 1 - - 2  

Anders 6 6 1 4 - 22 

 
Tabel 2.5  Casus 1 
 

Huisartsen Lijkschouwers Officieren van justitie Vraag 2 

Frequenties percentages Frequenties percentages Frequenties Percentages 

Ziekte patiënt 64 59 17 63 4 44 

Handelen arts 42 38 10 37 5 56 

Handelen patiënt 2 2     

Anders 1 1     
 
Tabel 2.6  Casus 1 
 
Vraag 3 Huisartsen Lijkschouwers Officieren van justitie 

 Frequenties Percentages Frequenties percentages Frequenties Percentages 

Natuurlijke dood 37 34 6 24 4 44 

Niet-nat. dood 72 66 19 76 5 56 

 
Tabel 2.7  Casus 1 

 
De afwijking blijkt echter te zijn veroorzaakt door een aspect van de casus-beschrijving zelf. Er 
wordt een patiënt opgevoerd met een dwarslaesie, maar er wordt níet verteld hoe die dwarslaesie 
werd veroorzaakt. Er waren diverse gemeentelijk lijkschouwers en iets minder huisartsen die in de 
kantlijn van de vragenlijst schreven dat zij ervan uitgingen dat er sprake was geweest van een 
ongeval. In dat geval is er volgens deze respondenten sowieso sprake van een niet-natuurlijke dood, 
ongeacht het latere handelen van de arts. Dit is bij de constructie van de casus over het hoofd 
gezien. De mogelijkheid van een ongeval als oorspronkelijke oorzaak van het overlijden van de 
patiënt verstoort de vergelijking met andere casus waarin die mogelijkheid niet bestond. Om die 
reden is besloten de resultaten van deze casus niet op te nemen in de cumulatieve gegevens en de 
casus verder buiten beschouwing te laten. Álle cumulatieve gegevens (inclusief die in de 
voorgaande paragraaf) zijn dan ook gebaseerd op casus twee tot en met acht. 
 
 
Casus 2 

Vrouw (80 jaar) met de ziekte van Alzheimer woont bij haar oudste dochter. Ze is zo dement geworden dat ze familie en 
vrienden niet meer herkent. Ze heeft een beginnende longontsteking die met behulp van antibiotica kan worden bestreden. 
Verder is ze redelijk gezond. De vrouw heeft 6 jaar geleden, voordat zij ging dementeren en bij volle bewustzijn, een 
wilsverklaring opgesteld waarin ze zegt dat ze niet meer wil leven als ze zo ernstig dementeert dat ze haar kinderen niet meer 
herkent. Na overleg met de dochter besluit de arts af te zien van toediening van antibiotica. De vrouw gaat zeer snel achteruit, 
en overlijdt 10 dagen later. 

 
Deze casus wijken ook af van de cumulatieve gegevens, maar op heel andere manier dan de 
resultaten bij casus 1. Uit de tabellen komt naar voren dat er zeer grote overeenstemming bestaat 
tussen huisartsen, lijkschouwers en officieren van justitie. Op een enkeling na classificeren alle 
respondenten de casus als normaal medisch handelen, wordt de belangrijkste oorzaak van het 
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overlijden toegeschreven aan de ziekte van de patiënt en wordt het overlijden beschouwd als een 
natuurlijke dood. 
 

Huisartsen Lijkschouwers Officieren van justitie Vraag 1 
Frequenties Percentages Frequenties Percentages Frequenties Percentages 

Pall. zorg 2 2 - - - - 

St/niet aanv beh 103 94 24 89 9 100 

Stervenshulp 2 2 1 4 - - 

Term sed - - - - - - 

Euthanasie 1 2 2 7 - - 

Levensb z verz - - - - - - 

Moord/doodsl - - - - - - 

Anders - - - - - - 

 
Tabel 2.8 Casus 2 
 

Huisartsen Lijkschouwers Officieren van justitie Vraag 2 
Frequenties Percentages Frequenties percentages Frequenties Percentages 

Ziekte patiënt 94 86 24 89 7 78 

Handelen arts 13 12 2 7 2 22 

Handelen patiënt       

Anders 2 2 1 4   

 
Tabel 2.9 Casus 2 
 

Huisartsen Lijkschouwers Officieren van justitie Vraag 3 

Frequenties Percentages Frequenties Percentages Frequenties Percentages 

Natuurlijke dood 107 97 24 89 8 89 

Niet-nat. dood 3 3 3 11 1 11 

 
Tabel 2.10 Casus 2 

 
Vanuit welk professioneel perspectief de casus wordt bekeken, lijkt hier geen invloed te hebben op 
de antwoorden. De casus lijkt door álle respondenten als ‘onproblematisch’ te worden beschouwd, 
getuige de lichte classificaties die worden toegekend. Dit is naar alle waarschijnlijkheid sterk 
beïnvloed door de aanwezigheid van een wilsverklaring, die in andere casusbeschrijvingen niet 
voorkomt. Bovendien dient de arts geen middelen toe die mogelijk levensverkortend of 
levensbeëindigend kunnen hebben gewerkt, en wordt er evenmin een behandeling gestaakt die al 
was ingezet. In de overige casus was wel sprake van een of meer van deze aspecten. 
 
 
Casus 3 

Vrouw (73 jaar) met hart- en vaatproblemen, een vergevorderd stadium van botontkalking en ernstige doorligwonden raakt na 
toediening van morfinepleisters in  onomkeerbaar coma. Er zijn geen behandelmogelijkheden meer. De vrouw heeft zeer ernstige 
doorligwonden. Zowel de aanblik van de vrouw als de geur afkomstig van haar wonden maken de toestand erbarmelijk. De arts 
schat dat het hooguit één tot twee dagen duurt voor de vrouw overlijdt. De patiënte heeft zich nooit duidelijk uitgelaten over 
eventuele levensbeëindiging. De laatste weken vóór ze in coma raakte zei ze wel regelmatig dat ze hoopte rustig te mogen 
inslapen. De echtgenoot vindt de situatie mensonterend en vraagt de arts om zijn vrouw uit haar lijden te verlossen. De arts geeft 
de patiënt een letale injectie. Ze overlijdt vrijwel direct. 
 

Ook de resultaten in deze casus wijken af van de cumulatieve  gegevens, zoals blijkt uit 
onderstaande tabellen. De resultaten tonen zich haast het spiegelbeeld van de resultaten uit casus 2. 
Wederom blijkt er grote overeenstemming te zijn tussen de respondent-groepen. Hier worden 
echter steeds classificaties gebruikt die als levensbeëindigend handelen gelden; wordt de 
belangrijkste oorzaak van het overlijden toegeschreven aan het handelen van de arts en wordt het 
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overlijden als niet-natuurlijk beschouwd. Met andere woorden, er bestaat grote consensus tussen 
huisartsen, lijkschouwers en Officieren van justitie over deze de casus die door een grote 
meerderheid van álle respondenten‘zwaar’ geclassificeerd wordt. Vanuit welk professioneel 
perspectief wordt geclassificeerd lijkt net als in casus 2 geen verschil te maken. 

Dat er sprake is van grote overeenstemming kan zijn beïnvloed doordat de casus is gebaseerd 
op de zaak Van Oijen, die in de afgelopen jaren herhaaldelijk publiciteit kreeg zowel in vakbladen 
als in de landelijke pers. De arts is zowel in hoger beroep als in cassatie schuldig bevonden aan 
moord. Het is mogelijk dat respondenten de casus herkenden en daarom in grote getale zware 
classificaties gebruikten. Of dat inderdaad zo is, kan niet uit de gegevens worden afgeleid. De hoge 
mate van overeenstemming kan ook te maken hebben met het feit dat dit de enige casus was, 
waarin de arts een letale injectie toedient. Waarschijnlijk heeft die zinsnede ertoe bijgedragen dat er 
eensluidend is gekozen voor classificaties van levensbeëindigend handelen en een niet-natuurlijk 
overlijden. 
 
Vraag 1 Huisartsen Lijkschouwers Officieren van justitie 

 Frequenties percentages Frequenties Percentages Frequenties Percentages 

Pall. zorg 1 1 - - - - 

St/niet aanv beh - - - - - - 

Stervenshulp 2 2 1 4 - - 

Term sed 1 1 - - 1 11 

Euthanasie 21 19 2 8 1 11 

Levensb z verz 68 62 20 77 3 33 

Moord/doodsl 17 15 3 11 4 44 

Anders - - - - - - 

 
Tabel 2.11 Casus 3 
 

Huisartsen Lijkschouwers Officieren van justitie Vraag 2 

Frequenties percentages Frequenties Percentages Frequenties Percentages 

Ziekte patiënt 7 6 2 7 1 11 

Handelen arts 100 91 25 93 8 89 

Handelen patiënt 3 3 - - - - 

Anders - - - - - - 

 
Tabel 2.12 Casus 3 
 

Huisartsen Lijkschouwers Officieren van justitie Vraag 3 

Frequenties percentages Frequenties Percentages Frequenties Percentages 

Natuurlijke dood 3 3 - - 1 11 

Niet-nat. dood 107 97 26 100 8 89 

 
Tabel 2.13 Casus 3 
 

 
Casus 4 

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. 
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Vraag 1 Huisartsen Lijkschouwers Officieren van justitie 
 Frequenties percentages Frequenties percentages Frequenties percentages 

Pall. zorg 2 2 1 4 - - 

St/niet aanv beh 72 67 15 56 4 44 

Stervenshulp 4 4 1 4 -  

Term sed - - - - -  

Euthanasie - - - - -  

Levensb z verz 19 18 6 22 3 33 

Moord/doodsl 8 7 4 15 2 22 

Anders 3 3 - - - - 

 
Tabel 2.14 Casus 4 

 
Huisartsen Lijkschouwers Officieren van justitie Vraag 2 

Frequenties percentages Frequenties percentages Frequenties Percentages 

Ziekte patiënt 51 46 10 37 1 11 

Handelen arts 51 46 17 63 8 89 

Handelen patiënt 4 4 - - - - 

Anders 4 4 - - - - 

 
Tabel 2.15 Casus 4 
 

Huisartsen Lijkschouwers Officieren van justitie Vraag 3 

Frequenties Percentages Frequenties percentages Frequenties Percentages 

Natuurlijke dood 64 59 14 52 1 11 

Niet-nat. dood 44 41 13 48 8 89 

 
Tabel 2.16 Casus 4 

 
De resultaten in deze casus tonen dezelfde tendens als de cumulatieve resultaten. Dat wil zeggen 
dat respectievelijk huisartsen, lijkschouwers en officieren van justitie in toenemende mate 
antwoorden geven die tot de ‘zware’ categorieën horen. Hier lijkt het perspectief van waaruit 
geclassificeerd wordt van invloed te zijn. Echter, ook binnen de respondent-groepen is 
verdeeldheid te zien. Bij de officieren van justitie is die verdeeldheid het kleinst. 

Opvallend met betrekking tot deze casus is dat uit nader onderzoek bleek dat vooral huisartsen 
en officieren van justitie hier de classificatie ‘staken of niet aanvangen van een behandeling’ 
koppelden aan een niet-natuurlijk overlijden. De casus is uitgebreid besproken in de interviews. 
 
 
Casus 5 

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, 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. 
 

Ook de resultaten van deze casus tonen de tendens die in de cumulatieve resultaten te zien zijn. 
Daarnaast is opvallend dat veel huisartsen van mening zijn dat hier sprake is van terminale sedatie 
(1 op 3). Dat geldt in mindere mate voor de lijkschouwers (ongeveer 1 op 5). Er is echter geen 
enkele officier die de casus als zodanig classificeert. Hetzelfde gaat in iets mindere mate op voor de 
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categorie stervenshulp. Lijkschouwers hebben deze iets vaker gebruikt dan huisartsen. Officieren 
gebruikten die niet. 
 
Vraag 1 Huisartsen Lijkschouwers Officieren van justitie 
 Frequenties Percentages Frequenties Percentages Frequenties Percentages 

Pall. zorg 13 12 5 18 - - 

St/niet aanv beh 17 16 3 11 2 22 

Stervenshulp 17 16 6 22 -  

Term sed 35 32 4 15 -  

Euthanasie 22 20 7 26 4 44 

Levensb z verz 1 1 - - 1 11 

Moord/doodsl 1 1 1 4 1 11 

Anders 2 2 1 4 1 11 

 
Tabel 2.17 Casus 5 

 
Huisartsen Lijkschouwers Officieren van justitie Vraag 2 

Frequenties Percentages Frequenties percentages Frequenties Percentages 

Ziekte patiënt 63 59 17 63 3 33 

Handelen arts 43 39 7 26 6 67 

Handelen patiënt 2 2 2 7   

Anders   1 4   

 
Tabel 2.18 Casus 5 
 

Huisartsen Lijkschouwers Officieren van justitie Vraag 3 

Frequenties Percentages Frequenties Percentages Frequenties Percentages 

Natuurlijke dood 74 69 17 63 3 33 

Niet-nat. dood 34 32 10 37 6 67 

 
Tabel 2.19 Casus 5 

 
In deze casus bleek in verhouding tot andere casus dat relatief veel huisartsen het handelen 
classificeren als euthanasie, maar het overlijden toch als natuurlijk beschouwen (dat gebeurde tien 
maal). Anderzijds werd terminale sedatie een aantal malen beschouwd als leidend tot een niet-
natuurlijk overlijden. De casus lijkt te liggen in het grensgebied tussen euthanasie en terminale 
sedatie. Mede daarom is ook deze casus besproken in de interviews. Tenslotte is ook binnen de 
respondent-groepen verdeeldheid te zien. 
 
 
Casus 6 

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. 
 
Voor deze casus geldt net als voor casus 4 en 5 dat de tendens uit de cumulatieve gegevens 
herkenbaar is in de resultaten. Opvallend is dat artsen en lijkschouwers het begrip terminale sedatie 
relatief vaker gebruiken dan de officieren. Ook is opvallend dat de artsen en lijkschouwers die voor 
zware classificaties kiezen, meestal vinden dat er sprake is van levensbeëindiging zonder verzoek. 
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De officieren classificeren daarentegen vaker als euthanasie. De artsen en lijkschouwers 
beschouwen de stervenswens waarvan de casus melding maakt, in tegenstelling tot de officieren, 
kennelijk niet als het type verzoek zoals is vereist bij euthanasie. 
 
Vraag 1 Huisartsen Lijkschouwers Officieren van justitie 

 Frequenties Percentages Frequenties Percentages Frequenties Percentages 

Pall. zorg 37 34 7 26 2 22 

St/niet aanv beh - - - - -  

Stervenshulp 14 13 1 4 -  

Term sed 21 19 7 26 1 11 

Euthanasie 7 7 1 4 4 44 

Levensb z verz 22 20 8 30 1 11 

Moord/doodsl 4 4 1 4 1 11 

Anders 3 3 2 7 - - 

 
Tabel 2.20 Casus 6 

 
Vraag 2 Huisartsen Lijkschouwers Officieren van justitie 

 Frequenties percentages Frequenties percentages Frequenties Percentages 

Ziekte patiënt 68 61 14 52 2 22 

Handelen arts 39 36 12 44 7 78 

Handelen patiënt - - - - - - 

Anders 3 3 1 4 - - 

 
Tabel 2.21 Casus 6 
 

Huisartsen Lijkschouwers Officieren van justitie Vraag 3 

Frequenties Percentages Frequenties Percentages Frequenties Percentages 

Natuurlijke dood 65 60 15 56 2 22 

Niet-nat. dood 43 40 12 44 7 78 

 
Tabel 2.23 Casus 6 
 

De zinsnede ‘mede met het doel het levenseinde te bespoedigen’ werd overgenomen van de 
onderzoekers Van der Wal et al., die deze formulering gebruikte om een intentie te omschrijven die 
in het door hen gehanteerde classificatiesysteem per definitie gepaard gaat met handelen dat als 
normaal medisch handelen geldt. In de resultaten is te zien dat die opvatting niet door iedereen 
wordt gedeeld. Met name opvallend in dat kader, is dat 31% van de artsen vindt dat er hier sprake 
is van een vorm van levensbeëindigend handelen, en 40% van mening is dat er sprake is van een 
niet-natuurlijk overlijden. Net als bij casus 4 tot en met 8 is ook binnen de respondent-groepen 
verdeeldheid te zien. Dat is bij de officieren het minst het geval. De casus werd tijdens de intervews 
uitgebreid besproken (zie paragraaf 8.4). 

Het is mogelijk dat sommige respondenten het omschreven gegeven dat ‘hoge doses morfine’ 
werden toegediend, hebben opgevat als een suggestie dat er een hogere dosis werd toegediend dan 
noodzakelijk voor pijnbestrijding.  
 
 
Casus 7 

Vrouw van 57 jaar lijdt aan een vergevorderd stadium van botkanker. Ze krijgt kunstmatig vocht en voeding toegediend. Als 
gevolg van uitzaaiingen is een spontane botbreuk opgetreden, die veel pijn veroorzaakt. De arts geeft morfine, maar krijgt de 
pijn niet goed onder controle. Hij kan niet veel meer doen. De arts schat dat de vrouw hooguit nog drie tot vier dagen te leven 
heeft. Ze heeft nooit over levensbeëindiging gesproken en is niet meer goed aanspreekbaar. De arts stelt haar dochter voor haar in 
slaap te brengen en geen voedsel of vocht meer toe te dienen. De arts houdt rekening met de mogelijkheid dat het levenseinde 
hiermee wordt bespoedigd. De dochter stemt toe en de arts brengt de patiënte in diepe slaap. De vrouw sterft anderhalve dag 
later. 
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Huisartsen Lijkschouwers Officieren van justitie Vraag 1 
Frequenties percentages Frequenties Percentages Frequenties percentages 

Pall. zorg 33 31 3 11 1 11 

St/niet aanv beh 5 5 3 11 2 22 

Stervenshulp 4 4 6 23 1 11 

Term sed 51 47 7 27 1 11 

Euthanasie 1 1 1 4 1 11 

Levensb z verz 12 11 3 11 3 33 

Moord/doodsl 1 1 - - -  

Anders 1 1 1 4 - - 

 
Tabel 2.24 Casus 7 
 

Huisartsen Lijkschouwers Officieren van justitie Vraag 2 

Frequenties percentages Frequenties percentages Frequenties Percentages 

Ziekte patiënt 85 78 19 73 4 44 

Handelen arts 22 20 6 23 5 56 

Handelen patiënt - - - - - - 

Anders 2 2 1 4 - - 

 
Tabel 2.25 Casus 7 
 

Huisartsen Lijkschouwers Officieren van justitie Vraag 3 

Frequenties percentages Frequenties Percentages Frequenties Percentages 

Natuurlijke dood 85 79 18 69 4 44 

Niet-nat. dood 23 21 8 31 5 57 

 
Tabel 2.26 Casus 7 

 
De cumulatieve resultaten zijn net als bij casus 4, 5 en 6, ook in deze casus herkenbaar. Opvallend 
is daarnaast dat huisartsen in deze casus in bijna de helft van de gevallen het begrip terminale 
sedatie aangrijpen om het handelen van de arts te classificeren. Dat gebeurde bij geen enkele andere 
casus. Voor huisartsen lijkt deze casus derhalve een meer prototypisch geval van terminale sedatie, 
dan bijvoorbeeld casus 5. Verder is ook bij deze casus binnen de respondent-groepen verdeeldheid 
te zien. 
 
 
Casus 8 

Man, 75 jaar, bekend met slechte hartfunctie, krijgt ernstige longontsteking. Vanaf die tijd wordt hij regelmatig in het 
ziekenhuis opgenomen wegens ernstige benauwdheid. Hij wordt steeds weer opgelapt. Hij wil nog heel graag. De laatste keer dat 
patiënt wordt opgenomen vraagt hij de artsen of hij ooit beter kan worden. Het antwoord is negatief, hij staat op maximale 
medicatie. De patiënt wil daarop naar huis. De huisarts, die de man al jaren kent, neemt de zorg op zich. De patiënt wordt 
steeds afhankelijker en kan bijna zijn bed niet meer uit. De huisarts wordt gevraagd langs te komen. De patiënt ontvangt hem 
en blijkt van mening dat zijn leven totaal geen zin meer heeft, hij kan niets meer. Hij wil graag dood en hij wil dat de arts hem 
daarbij helpt. Hij heeft een getekende euthanasie-verklaring. De huisarts twijfelt, de man zou nog maanden kunnen blijven 
leven, en vraagt bedenktijd. Na een aantal dagen blijkt de situatie onverwacht snel te zijn verergerd. De huisarts wordt gebeld 
en treft een zeer slecht uitziende man, hij is nauwelijks aanspreekbaar en blauw aangelopen. De echtgenote vertelt dat haar man 
zijn medicijnen niet meer heeft willen nemen. Patiënt heeft af en toe oplevingen en vraagt dan 'komt er nog wat van?' De 
huisarts spreekt af dat hij de volgende ochtend vroeg zal langskomen. Die ochtend geeft hij een morfine-zetpil en valium tegen 
benauwdheid en rusteloosheid. In de loop van de dag gaat hij een aantal keren terug om dit te herhalen. Om vier uur vertelt de 
familie dat hij steeds heel even wakker wordt, moet plassen en weer inslaapt. Hij is dan niet wekbaar en heel ver weg. De arts 
spreekt met de familieleden, die de situatie nauwelijks meer aankunnen. De arts besluit subcutaan een verhoogde dosis morfine 
te spuiten, mede met het doel het levenseinde te bespoedigen. De man overlijdt in de vroege avond. 
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Huisartsen Lijkschouwers Officieren van justitie Vraag 1 
Frequenties percentages Frequenties Percentages Frequenties Percentages 

Pall. zorg 37 34 3 12 - - 

St/niet aanv beh - - - - - - 

Stervenshulp 30 27 5 20 - - 

Term sed 15 14 7 28 - - 

Euthanasie 21 19 5 20 8 89 

Levensb z verz 2 2 3 12 - - 

Moord/doodsl 1 1 - - - - 

Anders 4 4 2 7 1 11 

Totaal 110 100 25 100 9 100 

 
Tabel 2.27 Casus 8 
 

Huisartsen Lijkschouwers Officieren van justitie Vraag 2 

Frequenties percentages Frequenties percentages Frequenties Percentages 

Ziekte patiënt 63 57 10 40   

Handelen arts 36 33 12 48 9 100 

Handelen patiënt 8 7 2 8 - - 

Anders 3 3 1 4 - - 
 
Tabel 2.28 Casus 8 
 

Huisartsen Lijkschouwers Officieren van justitie Vraag 3 

Frequenties percentages Frequenties Percentages Frequenties Percentages 

Natuurlijke dood 67 61 13 52 - - 

Niet-nat. dood 43 39 12 48 9 100 

 
Tabel 2.29 Casus 8 
 

Ook in de resultaten voor deze casus zijn de cumulatieve resultaten herkenbaar. De officieren 
waren unaniem van mening dat het overlijden niet-natuurlijk is. Binnen de groep huisartsen is 
verdeeldheid te zien. Dat geldt nog sterker voor de groep lijkschouwers. Wel kiest in beide groepen 
een meerderheid voor classificaties van normaal medisch handelen. Net als bij casus 6 is het 
opvallend dat de zinsnede ‘mede met het doel het levenseinde te bespoedigen’, afkomstig uit de 
landelijke onderzoeken van Van der Wal et al., tot classificaties van levensbeëindigend handelen en 
niet-natuurlijke dood heeft geleid. In het classificatie-systeem van Van der Wal et al. wordt 
handelen met een dergelijke intentie, gerekend tot normaal medisch handelen. 

Het is mogelijk dat sommige respondenten het omschreven gegeven dat ‘een verhoogde doses 
morfine’ werd toegediend, hebben opgevat als een suggestie dat er een hogere dosis werd 
toegediend dan noodzakelijk voor pijnbestrijding. 
 
Bijlage bij paragraaf 7.5: Huisartsen nader bekeken 
 
Identificatie en classificeren 
Op de volgende pagina’s zijn tabellen weergegeven die gedetailleerd inzicht geven in de vraag of de 
wijze waarop huisartsen de casus classificeren, mogelijk samenhangt met de mate waarin zij zich 
identificeren met het handelen van de arts in de casus. De antwoorden van huisartsen op vraag 6 
uit de vragenlijst, werden gebruikt om vast te stellen of huisartsen zich wel (antwoord a of b) of 
niet (antwoord c) met dat handelen konden identificeren. Ter vergelijking met het classificeren van 
de huisartsen worden ook de antwoorden van de officieren van justitie vermeld. 

Uit de tabellen en figuren blijkt steeds dat artsen die hebben geantwoord zich niet te kunnen 
identificeren met de arts in de casus, heel vergelijkbaar classificeren met de officieren van justitie. 
De in paragraaf 7.4 geconstateerde verschillen tussen huisartsen en officieren van justitie blijken bij 
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de ‘niet-identificerende’ artsen nauwelijks meer aanwezig. Voor de artsen die aangeven zich wel te 
identificeren met de arts in de casus geldt juist het tegenovergestelde. De verschillen met de 
officieren van justitie blijken voor die huisartsen groter dan in paragraaf 7.4 naar voren kwam. 

In paragraaf 7.5 betoog ik dat deze resultaten laten zien dat er een moreel oordeel tot uiting 
komt in de classificatie-oordelen van de huisartsen. Dat lijkt zich bijvoorbeeld te uiten in het 
gegeven dat de niet-identificerende artsen het handelen van de arts in iets meer dan tien procent 
van de gegeven antwoorden classificeren als moord/doodslag. De identificerende artsen doen dat 
geen enkele maal. Ook levensbeëindiging zonder verzoek, juridisch gezien hetzelfde als moord, 
wordt door de niet-identificerende artsen naar verhouding veel vaker gekozen (4 versus 36 procent 
van de antwoorden). Ik heb gecontroleerd of deze antwoordverhoudingen niet in hoge mate zijn 
veroorzaakt door casus 3, die door veel huisartsen zware classificaties kreeg toegeschreven en 
waarbij veel artsen aangeven zich niet met het handelen te identificeren. Die casus werd gebaseerd 
op de zaak van huisarts Van Oijen die schuldig werd bevonden aan moord. Dat blijkt niet het 
geval. Wanneer de resultaten van die casus zouden worden weggelaten, blijven de verhoudingen 
nagenoeg ongewijzigd. 

Interessant is ten slotte een gegeven dat bij vergelijking van het classificeren van het handelen 
door niet-identificerende artsen en de officieren van justitie in het oog springt (tabel 7.5.3 en figuur 
7.5.1). De verhouding normaal medisch handelen / levensbeëindigend handelen komt zoals gezegd 
sterk overeen, waaruit kan worden opgemaakt dat zij heel overeenkomstig classificeren. Maar als 
nader wordt gekeken naar de categorieën van levensbeëindigend handelen dan is opvallend dat 
officieren van justitie het handelen relatief vaker als euthanasie classificeren dan de niet-
identificerende artsen die in plaats daarvan vaker kiezen voor levensbeëindiging zonder verzoek. 
Het is niet zonder meer duidelijk hoe dat komt. Een mogelijke verklaring vond ik bij bestudering 
van de afzonderlijke casus. Bij casus 6 bijvoorbeeld, waarin sprake is van een ernstig dementerende 
man die vaak zegt dat hij dood wil, classificeren 4 van de 9 officieren van justitie het handelen van 
de arts als euthanasie, en 1 als levensbeëindiging zonder verzoek. Van de bij deze casus in totaal 40 
niet-identificerende artsen spreken er 5 van euthanasie, en 16 van levensbeëindiging zonder 
verzoek. Daaruit zou kunnen worden afgeleid dat huisartsen strengere eisen stellen eer zij een 
stervenswens van een patiënt classificeren als ‘verzoek’. 
 

Identificatie 
(n=477) 

Geen identificatie 
(n=286) 

Officieren van 
justitie (n=63) 

 

Percentages Percentages Percentages 

Palliatieve zorg 23 5 5 

Stervenshulp 33 15 27 

Staken/niet aanv 
behandeling 

11 7 2 

Terminale sedatie 21 7 5 

Euthanasie 6 15 29 

Levensbeëind. zonder 
verzoek 

4 36 17 

Moord/doodslag 0 11 14 

Anders 1 3 2 

Totaal 100% 100% 100% 

 
Tabel 7.5.3: Vraag 1: Casus 2 t/m 8, huisartsen-respondenten gesplitst (percentages) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 266 

 
Figuur 7.5.1: Vraag 1: Casus 2 t/m 8, huisartsen-respondenten gesplitst (percentages) 
 

 Identificatie 
(n=477) 

Geen identificatie 
(n=286) 

Officieren van 
justitie (n=63) 

 Percentages Percentages Percentages 

Normaal medisch handelen 88 34 38 

Levensbeëindigend handelen 10 62 60 

Anders 2 4 2 

Totaal 100% 100% 100% 

Tabel 7.5.4: Vraag 1: Casus 2 t/m 8, huisartsrespondenten gesplitst (percentages) 
 

 
Figuur 7.5.2: Vraag 1: Casus 2 t/m 8, huisartsrespondenten gesplitst (percentages 
 

 Identificatie 
(n=476) 

Geen identificatie 
(n=285) 

Officieren van 
justitie  
(n=63) 

 Percentages Percentages Percentages 

Ziekte patiënt 78 22 29 

Handelen arts 19 74 71 

Handelen patiënt 2 2 - 

Anders 1 2 - 

Totaal 100% 100% 100% 

 
Tabel 7.5.5: Vraag 2: Casus 2 t/m 8, huisartsrespondenten gesplitst (percentages) 
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Figuur 7.5.3: Vraag 2: Casus 2 t/m 8, huisartsrespondenten gesplitst (percentages) 

 
 Identificatie 

(n=475) 
Geen identificatie 

(n=283) 
Officieren van 

justitie  
(n=64) 

 Percentages Percentages Percentages 

Natuurlijke dood  83 23 30 

Niet-nat. dood 17 77 70 

Totaal 100% 100% 100% 

 
Tabel 7.5.7: Vraag 3: Casus 2 t/m 8, vraag 3 (percentages 

 
Figuur 7.5.4: Vraag 3: Casus 2 t/m 8, vraag 3 (percentages 
 

Bijlage bij paragraaf 7.6: Door andermans bril 
In de tabellen en figuren op de komende pagina’s zijn de gedetailleerde resultaten weergegeven ten 
aanzien van de vraag wat respectievelijk de huisarts en de officieren van justitie denkt dat een jurist 
/ arts zou antwoorden op de vraag naar het classificeren van het handelen van de arts en het 
overlijden van de patiënt. Om directe vergelijking mogelijk te maken zijn naast de antwoorden op 
de inschattingsvraag, ook steeds de antwoorden vanuit eigen perspectief weergegeven en de 
antwoorden die de arts / jurist werkelijk gaf. In onderstaande tabel 7.6.1 en bijbehorende figuur 
zijn gedetailleerde resultaten van de huisartsen gezamenlijk weergegeven. In paragraaf 7.6 zijn de 
overige resultaten van de huisartsen weergegeven. 

In de tabellen 7.6.4 en 7.6.5 en bijbehorende figuren zijn de huisartsen verdeeld over de wel en 
niet-identificerende groepen (op basis van vraag 6, zie ook paragraaf 7.5). Om de hoeveelheid 
tabellen enigszins te beperken, heb ik alleen de gegevens ten aanzien van het classificeren van het 
overlijden opgenomen. 
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 Huisartsen (vr. 1) Inschatting van jurist 

door huisartsen (vr.5) 
Officieren van justitie 

(juristen) 
Stervenshulp 9 11 2 
pall. zorg 16 8 5 
st/niet aanv. 26 22 27 
term.sed. 16 10 5 
euth. 10 15 29 
levensb. z. verz. 16 21 17 
moord/doodsl. 4 13 14 
Anders 2 1 2 
Totaal 100% 100% 100% 

Tabel 7.6.1: Casus 2 t/m 8, inschatting van juristen door huisartsen (percentages) 

 
Figuur 7.6.1: Inschatting van juristen door huisartsen, vraag 1 en vraag 4 

 
 Antwoord huisartsen vraag 5 (inschatting) 

(n=475) 
 

 Natuurlijke dood Niet-natuurlijke 
dood 

Onvoorspelbaar Totaal 

 
Natuurlijke dood 

 
46 

 
21 
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83 
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Totaal 46 36 18 100% 
 
Tabel 7.6.4: Inschatting van juristen door huisartsen die zich wel identificeren, vraag 3 en 5 (percentages) 
 

Figuur 7.6.4: Inschatting van juristen door huisartsen die zich wél identificeren vraag 3 en vraag 5 
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 Antwoord huisartsen vraag 5 (inschatting)  

 Natuurlijke 
dood 

Niet-natuurlijke 
dood 

Onvoorspelbaar Totaal 

 
Natuurlijke dood 

 
6 

 
11 

 
6 

 
23 

 
Niet-nat. dood 

 
1 

 
73 

 
3 

 
77 

A
n
tw
o
o
rd
 h
u
is
a
rt
se
n
, 

 v
ra
a
g
 1
, 

Totaal 7 83 9 100% 
 
Tabel 7.6.5: Inschatting van juristen door huisartsen die zich niet identificeren, vraag 3 en 5 

 
Figuur 7.6.5: Inschatting van juristen door huisartsen die zich niet identificeren, vraag 3 en 5. 

 
In de tabellen 7.4.4 en 7.5.5 (en bijbehorende figuren) zijn ook de werkelijke antwoorden van de 
officieren van justitie gegeven. Dan is goed te zien dat de niet-identificerende arts de jurist te 
‘streng’ inschat, en de identificerende arts te ‘mild’. Beide artsen-groepen blijken niet in staat de 
antwoorden van de juristen perfect te voorspellen, maar komen wel in de richting. Tevens is in de 
tabellen te zien dat de identificerende artsen de jurist vaker onvoorspelbaar achten dan de niet-
identificerende artsen (18% vs 9%). 

Opvallend in tabel 7.6.6, waarin de inschattingen van huisartsen door officieren van justitie zijn 
weergegeven, is met name dat de classificaties stervenshulp en palliatieve zorg in de inschatting 
door de officier sterk stijgen en de classificatie moord juist sterk daalt ten opzichte van zijn eigen 
antwoorden. 
 

 Officieren van 
justitie (juristen),  
(vr. 1) (n=55) 

Inschatting van huisarts 
door officieren van 
justitie (vr.5) (n=55) 

Huisartsen (vr. 1) 
(n=760) 

Stervenshulp 2 13 9 
pall. zorg 4 15 16 
st/niet aanv. 27 25 26 
term.sed. 5 5 16 
euth. 33 24 10 
levensb. z. verz. 16 16 16 
moord/doodsl. 13 2 4 
Anders 0 0 2 
Totaal 100% 100% 100 

 
Tabel 7.6.6: Inschatting van huisartsen door officieren van justitie, vraag 1 en vraag 4 (percentages) 
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Figuur 7.6.6: Inschatting van huisartsen door officieren van justitie, vraag 1 en vraag 4 
 
 

 Officieren van 
justitie (juristen), 

vr. 1 

Inschatting van huisarts 
door officieren van 
justitie (vr.5) 

Huisartsen (vr. 1) 

Normaal medisch 
handelen 

38 58 68 

Levensbeëindigend 
handelen 

62 42 30 

Anders 
 

0 0 2 

Totaal 100 100 100 

 
Tabel 7.6.7: Inschatting van huisartsen door officieren van justitie, vraag 1 en vraag 4 (geclusterd naar normaal  
medisch handelen en levensbeëindigend handelen) (percentages) 
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Figuur 7.6.7: Inschatting van huisartsen door officieren van justitie, vraag 1 en vraag 4 
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 Officieren van 
justitie (juristen), vr. 

1 

Inschatting van huisarts 
door officieren van 
justitie (vr.5) 

Huisartsen (vr. 1) 

Natuurlijke dood 29 44 61 
Niet-nat. dood 71 44 39 
Onvoorspelbaar 0 12 0 
Totaal 100 100 100 

 
Tabel 7.6.8: Inschatting van huisartsen door officieren van justitie, vraag 3 en vraag 5 (percentages) 

 
Figuur 7.6.8: Inschatting van huisartsen door officieren van justitie, vraag 3 en vraag 5 
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Bijlage C 
Overzicht meest relevante wetsartikelen 

 

 
Artikel 293, Wetboek van Strafrecht 
Lid 1: Hij die opzettelijk het leven van een ander op diens uitdrukkelijk en ernstig verlangen 
beëindigt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de 
vijfde categorie (= maximaal € 45.000,-). 
Lid 2: Het in het eerste lid bedoelde feit is niet strafbaar, indien het is begaan door een arts die 
daarbij voldoet aan de zorgvuldigheidseisen, bedoeld in artikel 2 van de Wet toetsing 
levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding en hiervan mededeling doet aan de 
gemeentelijke lijkschouwer overeenkomstig artikel 7, tweede lid, van de Wet op de lijkbezorging. 
 
Artikel 294, Wetboek van Strafrecht 
Hij die opzettelijk een ander tot zelfdoding aanzet, wordt, indien de zelfdoding volgt, gestraft met 
een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie (= maximaal € 
11.250,-). Hij die opzettelijk een ander bij zelfdoding behulpzaam is of hem de middelen daartoe 
verschaft, wordt, indien de zelfdoding volgt, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie 
jaren of geldboete van de vierde categorie. Artikel 293, tweede lid, is van overeenkomstige 
toepassing. 
 
Artikel 2, Wet Toetsing Levensbeëindiging op Verzoek 
De zorgvuldigheidseisen, bedoeld in artikel 293, tweede lid, Wetboek van Strafrecht, houden in dat 
de arts: 
 

a) de overtuiging heeft gekregen dat er sprake was van een vrijwillig en weloverwogen 
verzoek van de patiënt; 

b) de overtuiging heeft gekregen dat er sprake was van uitzichtloos en ondraaglijk lijden 
van de patiënt; 

c) de patiënt heeft voorgelicht over de situatie waarin deze zich bevond en over diens 
vooruitzichten; 

d) met de patiënt tot de overtuiging is gekomen dat er voor de situatie waarin deze zich 
bevond geen redelijke andere oplossing was; 

e) ten minste één andere, onafhankelijke arts heeft geraadpleegd, die de patiënt heeft 
gezien en schriftelijk zijn oordeel heeft gegeven over de zorgvuldigheidseisen, bedoeld 
in de onderdelen a tot en met d, en ten slotte; 

f) de levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding medisch zorgvuldig heeft uitgevoerd. 
 
Artikel 7, Wet op de lijkbeschouwing  
Lid 1: Hij die de schouwing heeft verricht geeft een verklaring van overlijden af, indien hij ervan 
overtuigd is dat de dood is ingetreden ten gevolge van een natuurlijke oorzaak. 
Lid 2: Indien het overlijden het gevolg was van de toepassing van levensbeëindiging op verzoek of 
hulp bij zelfdoding als bedoeld in artikel 293, tweede, onderscheidenlijk artikel 294, tweede lid, 
tweede volzin, van het Wetboek van Strafrecht, geeft de behandelende arts geen verklaring van 
overlijden af en doet hij van de oorzaak van dit overlijden onverwijld door invulling van een 
formulier mededeling aan de gemeentelijke lijkschouwer of een der gemeentelijke lijkschouwers. Bij 
de mededeling voegt de arts een beredeneerd verslag inzake de inachtneming van de 



 274 

zorgvuldigheidseisen, bedoeld in artikel 2 van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en 
hulp bij zelfdoding. 
Lid 3: Indien de behandelende arts in andere gevallen dan die bedoeld in het tweede lid meent niet 
tot afgifte van een verklaring van overlijden te kunnen overgaan, doet hij hiervan onverwijld door 
invulling van een formulier mededeling aan de gemeentelijke lijkschouwer of een der gemeentelijke 
lijkschouwers. 
 




