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Hoofdstuk 9 
 

Samenvatting en Slotbeschouwing 
 
 
Grensgeschillen  
Vandaag de dag wordt er in Nederland jaarlijks om en nabij de honderdveertigduizend maal per 
jaar gestorven. In naar schatting iets minder dan zestigduizend van die gevallen wordt het 
overlijden voorafgegaan door een medisch besluit en een daaruit voortvloeiende medische 
handeling. Voor sommige van die handelingen geldt een strikt juridisch controle-regime, waarmee 
moet worden beoordeeld of de arts zorgvuldig te werk is gegaan. Voor andere handelingen geldt 
dat niet. Hoe de verschillende handelingscategorieën moeten worden gedefinieerd en hoe concrete 
gevallen van medisch handelen rond het levenseinde moeten worden geclassificeerd is sinds jaar en 
dag bron van debat, controverse en verwarring.1 

Wie erop let, ziet dat het dispuut over de grenzen van classificerende begrippen als een rode 
draad loopt door de ontwikkeling van het Nederlandse beleid om medisch handelen rond het 
levenseinde te reguleren. Die rode draad is in de eerste twee delen van dit proefschrift gevolgd en 
besproken. Het derde en laatste deel doet verslag van empirisch onderzoek naar de wijze waarop 
actoren die geacht worden de juridische regels voor medisch handelen rond het levenseinde in de 
praktijk te gebruiken, de classificerende begrippen waarmee die regels zijn opgebouwd hanteren en 
toepassen. Daarmee kan in praktische zin iets worden gezegd over de werking van het thans 
geldende controle-regime voor medisch handelen rond het levenseinde. Het theoretische thema dat 
in de drie delen wordt geïllustreerd kan in meest algemene zin worden omschreven als de rol van 
classificaties in de werking van juridische regels en het belang van aandacht daarvoor in 
rechtssociologisch onderzoek en theorievorming. Alvorens te komen tot een korte 
slotbeschouwing bij deze studie, wordt de inhoud van het boek in vogelvlucht besproken. 
 
Van ‘dood-na-besluit’ naar ‘dood-op-verzoek’ 
De discussie ten aanzien van het classificeren van medisch handelen rond het levenseinde vindt 
haar wortels in de jaren vijftig en zestig. In hoofdstuk 2 is geschetst hoe stormachtige 
ontwikkelingen in de geneeskunde hebben geleid tot een herziening van de traditionele medische 
ethiek. Met de komst van moderne medische technologieën bleken de fundamentele categorieën 
‘dood’ en ‘leven’ opnieuw te moeten worden afgebakend. Zo deed bijvoorbeeld het 
hersendoodcriterium haar intrede. Daarbij kwam dat met moderne middelen mensen in leven 
konden worden gehouden, waarvan men zich in toenemende mate afvroeg of er nog wel sprake 
was van menswaardig leven. Eind jaren zestig werd de oude interpretatie van het elementaire 
medisch ethische principe ‘absolute eerbied voor het leven’, niet meer toereikend geacht om te 
dienen als leidraad voor medisch handelen. De opvatting dat een arts altijd alles moet doen om 
leven te sparen en waar mogelijk te verlengen werd verlaten. In een provocerende en vele malen 
herdrukte publicatie formuleerde de zenuwarts Van den Berg in 1969 het medisch ethische principe 
dat het oude zou vervangen: het is de arts geboden het menselijk leven te behouden, te sparen en te 
verlengen waar en wanneer dat zinvol is. Samen met deze ontwikkelingen klonk aanzwellende kritiek 
op de tot dan toe sterk paternalistische arts-patiënt relatie. Om te bepalen wat nog zinvol is en wat 
niet, werd de arts steeds meer geacht zijn oor te luister te leggen bij de patiënt zelf of in geval van 

                                                 
1 Dat geldt niet minder voor het classificeren van andere aspecten die in het controle-apparaat een belangrijke rol 
spelen, zoals bijvoorbeeld het classificeren van het lijden als al dan niet ‘ondraaglijk’ en van een behandeling als al dan 
niet ‘medisch zinloos’. 
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wilsonbekwaamheid bij degenen die de belangen van de patiënt het best zouden kunnen 
behartigen. 

Begin jaren zeventig waren artsen, juristen, ethici en andere betrokkenen het erover eens 
geworden dat een arts het leven van een patiënt niet altijd zou moeten behouden, sparen of 
verlengen. Wellicht zou de arts het levenseinde in bepaalde gevallen zelfs mogen bewerkstelligen. 
Er kwam een langdurig debat op gang over de toelaatbaarheid van medisch handelen rond het 
levenseinde en de vraag of en zo ja hoe de overheid die praktijk zou moeten reguleren. Dit bracht 
met zich mee dat diverse deelnemers aan het debat verschillende vormen van medisch handelen 
rond het levenseinde gingen onderscheiden. Sommige handelingen zouden problematischer zijn 
dan anderen en zouden niet mogen worden toegestaan of ten minste streng moeten worden 
gecontroleerd. Er was echter aanvankelijk geen overeenstemming over hoe en op basis van welke 
criteria de handelingen zouden moeten worden onderscheiden. Onenigheid manifesteerde zich in 
een wirwar van classificerende begrippen en daarmee gepaard gaande definitievoorstellen. Het 
duurde vijftien jaar eer een ordenend begrippenkader was opgesteld waar de meeste betrokkenen 
mee konden instemmen. In hoofdstuk 3 is het debat over classificaties beschreven. 

Bij aanvang van het debat was ‘euthanasie’ een diffuus begrip. Sommigen brachten het in 
verband met de abjecte praktijken van de nazi’s, terwijl het voor anderen juist refereerde aan de 
‘goede dood’. In de beleidsdiscussie was ‘euthanasie’ aanvankelijk een overkoepelende categorie die 
verwees naar uiteenlopende vormen van ‘dood-na-besluit’. Dat varieerde van een besluit tot 
bijvoorbeeld het staken van een levensverlengende behandeling (‘passieve euthanasie’) of het 
toedienen van pijnbestrijdende middelen met als neveneffect dat het leven wordt  verkort 
(‘indirecte euthanasie’), tot het beëindigen van het leven van een zeer ernstig lijdende patiënt in 
diens belang (‘onvrijwillige euthanasie’). Na vijftien jaar debat stelde de Staatscommissie Euthanasie 
in 1985 paal en perk aan de juridische betekenis van het begrip ‘euthanasie’. Officieel zou 
‘euthanasie’ voortaan uitsluitend nog verwijzen naar ‘dood-op-verzoek’. 

Herhaaldelijk is in de beschrijving van het debat naar voren gekomen dat deelnemers claimden 
dat de door hen gepropageerde begripsdefinities waardevrij of objectief waren. Ik heb getracht 
zichtbaar te maken dat de voorstellen tot afbakening van de diverse handelingscategorieën steeds 
geheel zijn verweven met zowel de medisch ethische positie van haar pleitbezorgers als met de 
juridische oplossing voor het reguleringsprobleem die hen daarbij voor ogen stond. 

Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de door de Staatscommissie geformuleerde officiële definitie 
van euthanasie: ‘het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een ander dan de betrokkene, op 
diens verzoek’. De Staatscommissie stelde dat zij niet meer dan een neutrale en samenvattende 
omschrijving van de kenmerken van het begrip had gegeven. Het aanwijzen van het verzoek als 
noodzakelijk criterium was echter onlosmakelijk verbonden met het pleidooi voor het recht op 
zelfbeschikking van de patiënt, dat in de gezondheidsjurist en vice-voorzitter van de 
Staatscommissie Leenen zijn meest invloedrijke protagonist vond. Het succes van dit pleidooi had 
als gevolg dat levensbeëindigend handelen bij een ernstig lijdende maar wilsonbekwame patiënt 
buiten de euthanasie-discussie kwam te staan. 

De definitie van de Staatscommissie droeg ook een juridische antwoord op het euthanasie-
vraagstuk met zich mee. De definitie sloot namelijk naadloos aan op artikel 293 van het wetboek 
van strafrecht, dat ‘levensberooving op verzoek’ sinds 1886 strafbaar stelt. De Staatscommissie 
pleitte ervoor deze strafbaarheid op te heffen indien de arts aan een aantal zorgvuldigheidseisen 
heeft voldaan. 

Om de zorgvuldigheid van ‘euthanasie’ te garanderen stelde de Staatscommissie dat het besloten 
karakter van de medische praktijk moest worden doorbroken zodat externe toetsing mogelijk zou 
zijn. Toetsing zou daarentegen niet nodig zijn voor achtereenvolgens het eerbiedigen van de 
weigering van een levensreddende of levensverlengende behandeling door een patiënt, het staken 
of niet aanvangen van een behandeling die als ‘medisch zinloos’ kan worden aangemerkt, en het 
toedienen van een medisch geïndiceerde dosis pijnbestrijdende middelen met de dood als mogelijk 
neveneffect. Hoewel ook dergelijke handelingen de dood voorzienbaar als gevolg kunnen hebben, 
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zouden ze niet moeten worden beschouwd als ‘levensbeëindigend handelen’ maar als ‘normaal 
medisch handelen’. Leenen en met hem de Staatscommissie Euthanasie wisten de meeste 
deelnemers aan het debat te winnen voor de wijze waarop zij verschillende handelingen 
onderscheidden, alsmede het voorstel om voor de levensbeëindigende categorieën een specifiek 
daarop toegesneden juridisch controle-apparaat in te stellen. 

De achterliggende reden voor het juridisch onderscheiden van verschillende vormen van 
medisch handelen rond het levenseinde was gelegen in de overtuiging dat sommige van die 
handelingen maatschappelijk moesten worden genormeerd. De Staatscommissie achtte bepaalde 
handelingen dusdanig precair dat toezicht op de zorgvuldigheid daarvan niet aan de medici zelf zou 
mogen worden overgelaten. Enkele vooraanstaande juristen, de jurist Enschedé voorop, wezen 
echter op een probleem. Zij stelden dat de officieel op papier onderscheiden handelingsvormen in 
de praktijk “onscheidbaar” met elkaar verweven zouden zijn. Dat impliceert dat het verschil tussen 
handelen dat wel en geen toetsing behoeft niet altijd eenduidig zou zijn. Boven al achtten Enschedé 
en anderen het strafrecht niet het juiste middel voor uitoefening van controle op de zorgvuldigheid 
van medisch handelen. Zij pleitten ervoor medisch handelen rond het levenseinde niet in 
verschillende categorieën te differentiëren maar net als ieder ander medisch handelen geheel en al 
buiten het strafrecht te houden middels de juridische figuur van de ‘medische exceptie’. Het 
garanderen van de zorgvuldigheid van het handelen zou volgens hen wel aan de medische 
beroepsgroep zelf kunnen worden gelaten. Bij misbruik zou het strafrecht alsnog kunnen worden 
ingeschakeld. Voor deze oplossing werd echter niet gekozen. 
 
Natuurlijk of niet natuurlijk? 
Omstreeks 1985, met de publicatie van het rapport van de Staatscommissie, kwam het zwaartepunt 
van het debat te liggen bij de vraag hóe de toetsbaarheid van ‘euthanasie’ zou moeten worden 
bewerkstelligd. In hoofdstuk 4 is beschreven hoe de Wet op de Lijkbezorging daarvoor werd 
ingezet. Die keuze had haar weerslag op de betekenis van het begrippenpaar ‘natuurlijke’ en ‘niet-
natuurlijke dood’ dat bij invulling van de overlijdensverklaring moet worden gehanteerd. De jurist 
Enschedé had ook op dit punt een opvatting die afweek van de Staatscommissie Euthanasie. De 
discussie tussen onder andere Enschedé en Leenen illustreert andermaal dat de wijze waarop de 
grenzen van een categorie worden getrokken, verweven is met de normatieve functie die de 
categorie geacht wordt te vervullen. 

De wet op de lijkbezorging stelt sinds 1955 dat bij ieder overlijden een overlijdensverklaring 
dient te worden ingevuld. Indien er sprake is van een ‘niet-natuurlijk’ overlijden mag een arts geen 
verklaring afgeven en dient de gemeentelijk lijkschouwer te worden ingeschakeld. In het 
verlengstuk van zijn betoog om medisch handelen rond het levenseinde onder de medische 
exceptie te laten vallen, zette Enschedé op basis van een rechtshistorische analyse uiteen dat het 
onderscheid ‘natuurlijk’ / ‘niet-natuurlijk’ overlijden ertoe diende eventuele misdrijven op het spoor 
te komen. Een ‘niet-natuurlijk’ overlijden zou het gevolg zijn van een criminele oorzaak. Enschedé 
beschouwde een medisch geïndiceerde, door een dokter correct uitgevoerde euthanasie, niet als een 
misdrijf. Het overlijden dat daaruit voortkomt zou daarom als ‘natuurlijk’ mogen worden 
geclassificeerd. Leenen en de Staatscommissie bestreden die interpretatie en benadrukten een ander 
doel van het onderscheid ‘natuurlijk’ / ‘niet-natuurlijk’. Zij zagen in de overlijdensverklaring een 
instrument voor toetsing achteraf van de wijze waarop een beslissing tot levensbeëindiging was 
genomen en vervolgens uitgevoerd. De overlijdensverklaring kreeg daarmee een nieuwe functie, die 
het voorheen niet had. Over het opsporen van een misdrijf spraken Leenen en de Staatscommissie 
niet, aangezien zij bepleitten dat een zorgvuldige uitvoering door een arts de strafbaarheid voorzien 
in artikel 293 zou opheffen. Er zou dus ook vanuit hun standpunt geen sprake van misdaad zijn. 
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De meldingsprocedure 
Hoewel het uiteindelijke controle-apparaat pas in 2002 wettelijke verankering kreeg, stond dat eind 
jaren tachtig al in de steigers. Als gevolg van uitspraken van de Hoge Raad kon een arts die 
euthanasie of hulp hij zelfdoding verleende, een beroep doen op de juridische 
rechtvaardigingsgrond van noodtoestand in de zin van een conflict van plichten. Als de arts zich 
aan zorgvuldigheidseisen had gehouden zou er geen vervolging plaatsvinden. De 
zorgvuldigheidseisen die voor toelaatbaar levensbeëindigend handelen op verzoek in acht moesten 
worden genomen waren in de loop der jaren in jurisprudentie en met publicatie van door de 
medische professie uitgebrachte rapporten tot ontwikkeling gekomen. Naast de eis dat de arts de 
overtuiging moet hebben gekregen dat er sprake was van een vrijwillig en weloverwogen verzoek 
van de patiënt, zijn de meest centrale eisen dat er sprake moet zijn van ondraaglijk en uitzichtloos 
lijden en dat de arts vooraf een tweede onafhankelijke arts dient te consulteren. 

In 1991 werd de meldingsprocedure ingevoerd, die in de jaren negentig op punten werd 
gewijzigd en in 2002 wettelijk werd vastgelegd. De procedure komt erop neer dat een arts die 
levensbeëindigend heeft gehandeld geen verklaring van natuurlijk overlijden mag afgeven en zijn 
handelen moet melden bij de gemeentelijk lijkschouwer. Het handelen zal vervolgens ter toetsing 
worden voorgelegd aan de daarvoor aangewezen autoriteiten. In 1998 werden de Regionale 
Toetsingscommissies Euthanasie ingevoerd, die controleren of een arts zich bij de uitvoering van 
euthanasie of hulp bij zelfdoding aan de zorgvuldigheidseisen heeft gehouden. Is dat niet het geval, 
dan wordt het Openbaar Justitie ingelicht, die vervolgens beslist of de zaak wordt geseponeerd of 
dat vervolging wordt ingezet. Ook in geval van levensbeëindiging zonder verzoek moet de arts 
melden. Dergelijke gevallen worden direct beoordeeld door het Openbaar Ministerie. 
 
Empirisch onderzoek naar de praktijk van medisch handelen rond het levenseinde 
Met name het CDA, van 1982 tot 1994 regeringspartij, bleef eind jaren tachtig weerstand bieden 
tegen een wijziging van de wet die de in jurisprudentie gerealiseerde legalisering formeel zou 
moeten bekrachtigen. Om te achterhalen of een wetswijziging wel zo noodzakelijk was, zou eerst 
onderzocht moeten worden wat nu eigenlijk de omvang van de praktijk van medisch handelen rond 
het levenseinde was. Deze vraag luidde een periode in waarin kwantitatief onderzoek naar die 
praktijk van de grond kwam. Het onderscheiden van verschillende soorten medisch handelen werd 
daarmee opnieuw van belang. Het ging echter nu niet om het construeren van algemene 
handelingscategorieën. Er zou moeten worden geteld hoe vaak de op papier gedifferentieerde 
vormen van medisch handelen rond het levenseinde zich daadwerkelijk in de praktijk voordoen. 
Het begrippenkader van de Staatscommissie zou daarbij als uitgangspunt dienen. 

In de loop van de jaren tachtig waren er al diverse schattingen gedaan naar het aantal gevallen 
van euthanasie dat in de Nederlandse medische praktijk zou voorkomen. Deze liepen enorm 
uiteen, variërend van enkele duizenden tot wel twintigduizend gevallen per jaar. In hoofdstuk 5 is 
beschreven hoe die uiteenlopende schattingen deels kunnen worden verklaard met behulp van 
bevindingen uit onderzoek dat in dezelfde periode werd verricht. Verschillende onderzoekers, die 
zich veelal bedienden van kwalitatieve methoden, constateerden dat de officieel afgebakende 
begrippen van de Staatscommissie door artsen in de praktijk op onvoorspelbare wijze werden 
begrepen en gehanteerd. Artsen zouden hun handelen op andere wijze categoriseren dan ‘officieel’ 
de bedoeling was. Het bleek in de praktijk niet eenvoudig concrete handelingen van elkaar te 
scheiden en te verdelen over het officiële begrippenkader van de Staatscommissie. Dat had een 
verstorende werking op het maken van ondubbelzinnige kwantitatieve schattingen. Wat zich niet 
goed laat onderscheiden laat zich immers evenmin gemakkelijk tellen. 
 
De landelijke onderzoeken van Van der Maas en Van der Wal 
In 1990 stelde de overheid de commissie Remmelink in om advies te geven over het beleid inzake 
euthanasie en overig medisch handelen rond het levenseinde. Een belangrijke opdracht daarbij was 
een eind te maken aan alle speculaties over de omvang van de euthanasie-praktijk. De commissie 
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besteedde de opdracht uit aan de onderzoeksgroep van epidemioloog Van der Maas. De 
onderzoekers onderkenden het probleem van begripsverwarring onder artsen en beschouwden dat 
als bedreigend voor de betrouwbaarheid van de te maken kwantitatieve schattingen. Zij 
ontwikkelden daarom een classificatiesysteem waarmee dat probleem moest worden omzeild. De 
methode werd gehanteerd in de drie landelijke kwantitatieve onderzoeken (1991, 1996, 2003) die de 
euthanasie-discussie het afgelopen decennium van statistische feiten hebben voorzien en daarmee 
van invloed zijn geweest op het verloop van die discussie. In de laatste twee onderzoeken werd het 
onderzoek naast Van der Maas mede geleid door hoogleraar sociale geneeskunde Van der Wal. 

Hoofdstuk 6 is geheel gewijd aan de drie gezaghebbende studies. In het bijzonder wordt het 
classificatiesysteem dat de onderzoekers hebben gehanteerd gedetailleerd en kritisch besproken. 
Om het probleem van begripsverwarring te vermijden hielden de onderzoekers het classificeren 
van de handelingen strikt onder eigen regie, en werd het uitdrukkelijk niet aan artsen zelf 
overgelaten het eigen handelen te benoemen in termen van ‘pijnbestrijding’, ‘abstineren’, 
‘euthanasie’ of ‘levensbeëindiging zonder verzoek’. Aan de hand van een aantal vragen werd 
bepaald tot welk categorie een concrete handeling moest worden gerekend. In schriftelijke 
vragenlijsten en interviews werd allereerst gevraagd of de arts middelen had toegediend dan wel een 
behandeling had gestaakt of niet aangevangen. Vervolgens werd gevraagd met welke intentie de arts 
dat deed. De onderzoekers onderscheidden daarbij drie verschillende intenties. De aan het 
onderzoek deelnemende artsen konden aangeven dat zij hadden gehandeld: 1)‘rekening houdend 
met de waarschijnlijkheid’ het levenseinde te bespoedigen, 2) ‘mede met het doel’ het levenseinde te 
bespoedigen, of 3) ‘met het uitdrukkelijke doel’ het levenseinde te bespoedigen. 

Een handeling werd met het classificatie-systeem alleen dan als levensbeëindigend handelen 
(‘euthanasie’, ‘hulp bij zelfdoding’ of ‘levensbeëindiging zonder verzoek’) geclassificeerd, indien de 
arts aangaf middelen te hebben toegediend met het uitdrukkelijke doel het levenseinde te bespoedigen. 
Met alle overige antwoordcombinaties werd het handelen geclassificeerd als een vorm van normaal 
medisch handelen (‘staken/ niet aanvangen van een behandeling’ of ‘pijn- en 
symptoombestrijding’). Afhankelijk van het antwoord op de vraag wie de middelen had toegediend 
en of dat al dan niet was gebeurd op verzoek van de patiënt werden de gevallen van 
levensbeëindigend handelen verdeeld over de categorieën euthanasie, hulp bij zelfdoding of 
levensbeëindiging zonder verzoek. 

Ik heb diverse kanttekeningen geplaatst bij het classificatiesysteem en de wijze waarop de 
onderzoekers het begrippenkader van de Staatscommissie hebben geoperationaliseerd. Zo zijn alle 
gevonden gevallen van ‘staken van een behandeling’ zonder meer geclassificeerd als normaal 
medisch handelen, ook als de arts daarbij aangaf dat te hebben gedaan met het uitdrukkelijke doel 
het levenseinde te bespoedigen. Dat ligt in de lijn van het rapport van de Staatscommissie 
voorzover de patiënt daar zelf om heeft verzocht. Een arts is verplicht gehoor te geven aan een 
behandelweigering, ook als dat voorzienbaar tot de dood van de patiënt zal leiden. Zonder 
behandelweigering zou een arts echter alleen een behandeling mogen staken of niet aanvangen als 
die naar professioneel inzicht ‘medisch zinloos’ is. Is dat niet het geval dan verzuimt de arts een 
plicht tot handelen, waarmee alsnog sprake kan zijn geweest van opzettelijke levensbeëindiging. 
Ondanks deze demarcatie-strategie van de Staatscommissie, heeft het criterium ‘medisch zinloos’ in 
het classificatiesysteem van de onderzoekers geen plaats gekregen. In de drie opeenvolgende 
onderzoeken is geschat dat jaarlijks circa vijfentwintigduizend sterfgevallen voorafgegaan worden 
door het staken of afzien van verdere behandeling. Met het classificatiesysteem zijn deze allemaal 
geteld als ‘normaal medisch handelen’. 

In hetzelfde hoofdstuk heb ik tevens de in het classificatiesysteem bepalende rol van de door 
artsen gerapporteerde intenties kritisch besproken. De geplaatste kanttekeningen hebben 
betrekking op de volgende aspecten. Ten eerste sluit het classificeren op basis van subjectieve 
intenties bij het handelen niet aan op het Nederlandse strafrecht. In het strafrecht worden intenties 
juist zoveel mogelijk geobjectiveerd. Er wordt daarbij niet gekeken naar subjectieve bedoelingen, maar 
naar kennis van gevolgen die redelijkerwijs voorzienbaar zijn geweest op het moment van handelen. Is 
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daarvan sprake, dan wordt gesproken van opzet. Zo heeft de Staatscommissie ten aanzien van het 
onderscheid tussen pijnbestrijding en levensbeëindigend handelen bijvoorbeeld gesteld dat het 
handelen van een arts die pijnbestrijdende middelen toedient in een hoeveelheid die de medisch 
geïndiceerde dosis opzettelijk overschrijdt, moet worden beschouwd als levensbeëindiging al dan 
niet op verzoek. Is de dosis wél medisch geïndiceerd dan is sprake van normaal medisch handelen, 
ook als een mogelijk neveneffect van toediening de dood kan zijn. In deze redenering speelt de 
subjectieve intentie van de arts geen rol. In het verlengde hiervan heb ik in juridische literatuur dan 
ook geen ondersteuning kunnen vinden voor het besluit van de onderzoekers om het toedienen 
van middelen ‘mede met het doel het levenseinde te bespoedigen’, te classificeren als normaal 
medisch handelen (pijnbestrijding). Om dergelijk handelen volgens de systematiek van de 
Staatscommissie te classificeren, zou het nodig zijn te weten of er in die gevallen een hogere dosis 
werd gegeven dan is vereist voor pijnbestrijding en of dat een levensverkortend effect had. 

Een tweede punt van kritiek op het classificatiesysteem heeft betrekking op de veronderstelling 
dat subjectieve intenties eenduidig kenbaar zijn voor degene die handelt. Aan de hand van de 
psychologische theorie van cognitieve dissonantie heb ik beschreven waarom artsen mogelijk 
geneigd zijn het hun intentie ook bij handelen dat de dood zeker of met grote waarschijnlijkheid 
bewerkstelligt, zullen verwoorden als ‘mede met het doel het levenseinde te bespoedigen’. De 
cognitieve dissonantie-theorie stelt dat mensen geneigd zijn het eigen handelen te duiden op een 
manier die zo min mogelijk botst met hun eigen normatieve overtuigingen. Artsen zullen zich 
wellicht niet kunnen vinden in de zwaarste intentie-beschrijving (‘met het uitrdukkelijke doel het 
levenseinde te bespoedigen’) omdat die formulering indruist tegen de medisch plicht van de arts het 
leven van de patiënt te eerbiedigen. Voor een arts zou een meer aanvaardbare uitleg kunnen 
worden gevonden in de door de onderzoekers geconstrueerde midden-intentie: ik heb gehandeld 
‘mede met het doel het levenseinde te bespoedigen’. Dat zal doorgaans ook een integer antwoord 
zijn, aangezien de arts naar alle waarschijnlijkheid handelde om aan een andere medische plicht 
tegemoet te komen: het verlichten van lijden. Het is daarmee als gevolg van cognitieve dissonantie 
mogelijk dat medisch handelen dat de dood zeker en voorzienbaar heeft bewerkstelligd, met het 
classificatiesysteem is gerekend tot normaal medisch handelen. 

Het derde kritiekpunt sluit aan op het voorgaande. Halverwege de jaren tachtig werd in de 
jurisprudentie met betrekking tot levensbeëindiging op verzoek (euthanasie), met succes een beroep 
gedaan op de juridische figuur van noodtoestand in de zin van een conflict van plichten. De  
strafuitsluitingsgrond komt neer op de juridische erkenning van het gegeven dat een arts in de 
moderne medische praktijk klem kan komen te zitten tussen enerzijds de medische plicht het leven 
te eerbiedigen en anderzijds de medische plicht het lijden van de patiënt te verlichten. Als een arts 
er in die noodtoestand voor kiest het verzoek om levensbeëindiging van de patiënt in te willigen, 
zou dat kunnen worden gerechtvaardigd. Maar dat kan alleen als er sprake is geweest van ernstig 
lijden. Zonder lijden kan het bedoelde conflict van plichten immers niet ontstaan. In geval van 
toelaatbare levensbeëindiging (op verzoek) door een dokter, wordt de dood niet ervaren als doel 
maar eerder als het enige overgebleven middel waarmee het lijden van de patiënt kan worden 
opgeheven. Toelaatbare levensbeëindiging (op verzoek) zou met de formuleringen van het 
classificatiesysteem, eigenlijk het beste zijn omschreven als ‘handelen mede met het doel het 
levenseinde te bespoedigen’. Wanneer een arts de vragen van het classificatie-systeem op deze wijze 
interpreteert, zal hij die (zelfs als hij wellicht zelf zou zeggen dat er sprake is van ‘euthanasie’ of 
‘levensbeëindiging zonder verzoek’) zodanig beantwoorden dat het handelen wordt geclassificeerd 
als ‘normaal medisch handelen’. 

Kortom, er zijn verschillende kanttekeningen te plaatsen bij het classificeren op basis van 
intenties. Met uitzondering van het weigeren van een levensverlengende behandeling door een 
patiënt, zullen artsen in vrijwel iedere situatie van medisch handelen rond het levenseinde - zeker in 
hun eigen ervaring -, eerst en vooral handelen vanuit het motief het lijden van de patiënt te 
verlichten. Intenties hebben daarom een beperkt onderscheidend vermogen, en lijken niet 
bijzonder geschikt als criterium voor het classificeren van medisch handelen rond het levenseinde. 
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Reïficatie 
De schattingen gebaseerd op een classificatiesysteem dat uitsluitend spreekt van levensbeëindigend 
handelen indien de arts aangeeft middelen te hebben toegediend met het ‘uitdrukkelijk doel het 
levenseinde te bespoedigen’, zouden gezien bovenstaande kanttekeningen met enig voorbehoud 
moeten worden bekeken. Hoewel niet op basis van voorgaande argumenten, werden de resultaten 
in het eerste onderzoeksrapport (1991) ook met een nadrukkelijke slag om de arm gepresenteerd. 
De onderzoekers waren in de loop van het onderzoek regelmatig gestuit op gevallen waar ook met 
het classificatiesysteem nauwelijks grip op te krijgen was. Met name het onderscheid tussen 
enerzijds euthanasie en levensbeëindiging zonder verzoek en anderzijds pijnbestrijding bleek 
problematisch. Besloten werd om naar schatting ruim tweeëneenhalfduizend ‘grensgevallen’ onder 
te brengen in de categorie ‘pijnbestrijding’. In het onderzoeksrapport werd nadrukkelijk gewezen 
op het bestaan van ‘grijze gebieden’, en de onderzoekers onderstreepten dat voorzichtigheid moest 
worden betracht bij het trekken van conclusies op basis van de geconstrueerde cijfers. 

De voorzichtigheid van de onderzoekers werd echter al in het begeleidend schrijven van de 
Commissie Remmelink verlaten. In de tekst van het Remmelink-rapport zijn de vele relativerende 
opmerkingen uit het onderzoeksrapport van Van der Maas et al. niet terug te vinden. Zo werden de 
gevonden grensgebieden in het uiteindelijke beleidsadvies niet genoemd. Wel werd herhaaldelijk 
gesproken in termen van “feitelijke  werkelijkheidsbeschrijving”. Met het benadrukken van het 
feitelijke en wetenschappelijke karakter van de resultaten kregen de cijfers een onbetwistbare status. 
Dat ging ten koste van de aandacht voor invloedrijke beslissingen die de onderzoekers moesten 
nemen om tot de geconstrueerde cijfers te komen. Ontdaan van eerdere relativering brachten de 
resultaten een impliciete maar belangrijke boodschap die eigen is aan cijfers die worden ingezet in 
politiek debat: wat zich laat tellen, laat zich goed onderscheiden. 

De cijfers uit het onderzoeksrapport en vooral de presentatie daarvan in het beleidsadvies van 
de Commissie Remmelink hebben bijgedragen aan een proces dat ik de reïficatie van medische 
handelingen rond het levenseinde heb genoemd. Daarmee doel ik op het gestaag postvatten van de 
overtuiging dat de geconstrueerde classificaties van medisch handelen rond het levenseinde de 
‘werkelijkheid’ weerspiegelen en verwijzen naar strak begrensde fenomenen die eenduidig zijn te 
classificeren en in getallen zijn te vangen. De cijfers van de landelijke onderzoeken bevestigden die 
overtuiging die dan ook nauwelijks meer ter discussie werden gesteld door beleidsmakers en andere 
betrokkenen bij het euthanasie-debat. 
 
Het meldingspercentage 
Dat er zich in de praktijk handelingen voordoen die moeilijk in de geconstrueerde categorieën zijn 
in te passen en dat artsen zelf wellicht tot afwijkende en onvoorziene classificatie-oordelen zouden 
kunnen komen, verdween met het proces van reïficatie uit het zicht. Deze kwesties werden echter 
hoe langer hoe meer van belang, aangezien het controle-regime dat in de loop van de jaren negentig 
gestalte kreeg vertrekt vanuit de veronderstelling dat de onderscheidingen helder en duidelijk te 
maken zijn. Immers, artsen worden geacht het eigen handelen te classificeren met het door de 
Staatscommissie ontworpen begrippenkader, en zijn verplicht een sterfgeval dat het gevolg is van 
levensbeëindigend handelen (‘euthanasie’, ‘hulp bij zelfdoding’ of ‘levensbeëindiging zonder 
verzoek’) als een ‘niet-natuurlijk’ overlijden te melden bij de daarvoor aangewezen autoriteiten. 

Voor de laatste twee onderzoeken kregen de onderzoekers opnieuw opdracht te schatten hoe 
vaak de verschillende soorten medisch handelen rond het levenseinde zich in praktijk voordeden. 
Daarnaast gaf de overheid hen ook de taak het functioneren van de meldingsprocedure te 
evalueren. De door de onderzoekers gehanteerde methode van classificeren bleef ongewijzigd. Dat 
had niet alleen als voordeel dat de resultaten van de verschillende onderzoeken met elkaar konden 
worden vergeleken. Ook zou daarmee een getal kunnen worden berekend, dat in één oogopslag 
informatie zou verstrekken over het functioneren van de meldingsprocedure: het 
meldingspercentage. Dat percentage werd berekend door het aantal gemelde gevallen van 
euthanasie (en hulp bij zelfdoding) te delen door het aantal gevallen dat volgens het onderzoek in 
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de praktijk voorkwam. In het laatste landelijke onderzoek werd geconstateerd dat het 
meldingspercentage voor euthanasie en hulp bij zelfdoding was gestegen van 18% (1991) naar 41% 
(1996) tot 54% (2003). Voorstanders van het beleid wezen op de stijging van het percentage, terwijl 
critici waarschuwden dat de helft van de euthanasie-gevallen nog altijd niet wordt gemeld.2 

Door bij de evaluatie van de meldingsprocedure in 1996 en 2003 vast te houden aan de 
beproefde onderzoeksmethode, ontstond een paradoxale situatie. Immers, de methode en 
bijbehorend classificatiesysteem werden ontwikkeld om te vermijden dat begripsverwarring onder 
artsen de betrouwbaarheid van de schattingen zou kunnen verstoren. Die methode werd nu ingezet 
om een procedure te evalueren die juist is gefundeerd op de vooronderstelling dat artsen het 
begrippenkader van de Staatscommissie op de ‘juiste wijze’ kunnen toepassen, en dus precies 
‘weten’ welk handelen wel en niet moet worden gemeld.  

Als voornaamste verklaringen voor het niet-melden wezen de onderzoekers op angst voor 
vervolging en een afkeer van administratieve rompslomp onder artsen. Het proces van reïficatie 
lijkt de onderzoekers en beleidsmakers te hebben doen vergeten dat eerder onderzoek had 
uitgewezen dat er begripsverwarring bestond onder artsen in de praktijk. Daarmee werd een 
mogelijke verklaring voor niet-melden over het hoofd gezien. Het is immers denkbaar dat artsen 
gevallen van medisch handelen rond het levenseinde niet melden, simpelweg omdat zij ervan 
overtuigd zijn dat het betreffende handelen niet tot de meldplichtige categorieën hoort. 
 
Terminale sedatie 
In het laatste onderzoeksrapport (2003) deed zich een geheel nieuw probleem voor, dat het proces 
van reïficatie juist lijkt te doorbreken. Een nieuwe handelingscategorie deed haar intrede. 
‘Terminale sedatie’ is door de onderzoekers opgevat als een combinatie van handelingen waarbij de 
arts een zeer ernstig zieke patiënt eerst in diepe slaap brengt (sedatie), om vervolgens af te zien van 
het toedienen van vocht en voeding. De nieuwe categorie lijkt moeilijk telbaar, gezien de speling in 
de gepresenteerde schatting: het onderzoek wees uit dat ‘terminale sedatie’ circa vijfeneenhalf- tot 
veertienduizend maal per jaar voorkomt. 

De onderzoekers hebben gepoogd de gevonden gevallen van ‘terminale sedatie’ te verdelen over 
de gangbare categorieën. In veruit de meeste gevallen werd ‘terminale sedatie’ geclassificeerd en 
geteld als een vorm van normaal medisch handelen. Een klein gedeelte, circa 850 gevallen, werd 
gerekend tot levensbeëindigend handelen waarvoor de toetsingsprocedure geldt. Al bij publicatie 
van het rapport bleek echter dat er onder artsen, juristen en beleidsmakers grote verdeeldheid 
bestaat over de vraag of een arts die ‘terminale sedatie’ toepast, handelt op een wijze die moet 
worden gemeld of niet. 

De discussie rond de juridische positionering van ‘terminale sedatie’ lijkt de gedachte dat 
begrippen op de werkvloer soms anders kunnen worden gehanteerd dan voorzien, nieuw leven te 
hebben ingeblazen. Zo werd op de voorlaatste pagina van het rapport uit 2003 op de valreep een 
extra verklaring gegeven voor het gevonden  meldingspercentage van 54 procent: artsen zouden 
zich soms wellicht niet bewust zijn iets te hebben gedaan dat volgens de onderzoekers moet 
worden gemeld. 

De ethicus Den Hartogh berekende kort na publicatie van het laatste onderzoeksrapport een 
alternatief meldingspercentage gebaseerd op een vergelijkbare gedachte. Den Hartogh 
veronderstelde dat de gevallen van ‘morfine-euthanasie’ en ‘terminale sedatie’ die door de 
onderzoekers als levensbeëindiging werden gerekend, door artsen niet als zodanig worden 
geclassificeerd. Hij filterde die gevallen uit en kwam uit op een meldingspercentage van meer dan 
90 procent. Den Hartogh beargumenteerde dat de onderzoekers de grenzen van de 

                                                 
2 Niet meegerekend in het meldingspercentage zijn de gevallen van ‘levensbeëindiging zonder verzoek’ (juridisch 
‘moord’). Dergelijke gevallen, die naar schatting circa duizend maal per jaar voorkomen, worden vrijwel nooit gemeld. 
In 1991 had de Commissie Remmelink betoogd dat een deel van dergelijk handelen zou moeten worden aangemerkt 
als ‘stervenshulp’ en tot normaal medisch handelen zou kunnen worden gerekend. Het toenmalig kabinet heeft dat 
standpunt niet gevolgd. 
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levensbeëindigende categorieën te zeer zouden hebben opgerekt, en dat de wijze waarop artsen 
classificeren juridisch juist is. Hij trok dan ook de conclusie dat de meldingsprocedure vrijwel 
optimaal functioneert. 
 
Eigen empirisch onderzoek 
Rond het artikel van Den Hartogh en de discussie over terminale sedatie duikt een aantal aan elkaar 
verwante vraagstukken op. Ten eerste is er de vraag of de veronderstelling dat artsen medisch 
handelen rond het levenseinde anders classificeren dan de onderzoekers, kan worden onderbouwd 
met empirische gegevens. Den Hartogh’s stelling dat artsen hun handelen ‘juridisch juist’ 
classificeren, werd niet door iedereen gedeeld. Er werd geopperd dat de vermeende verwarring 
onder artsen ten aanzien van het classificeren van medisch handelen rond het levenseinde kon 
worden verholpen wanneer zij zouden beschikken over adequate juridische kennis. De vraag is dan 
of het artsen inderdaad aan juridische kennis ontbreekt. 

De vraag naar juridische kennis onder artsen, vormde de oorspronkelijke aanleiding voor het 
onderzoek dat heeft geresulteerd in deze dissertatie. De vraag komt voort uit de ‘sociale werking’ 
benadering van rechtssocioloog Griffiths. Daarin draait het om de vraag hoe en onder welke 
omstandigheden een juridische regel invloed heeft op menselijk handelen. Een voorwaarde voor 
dergelijke invloed is dat de betreffende regel bekend is bij degene voor wie die is bedoeld. In het 
eerste hoofdstuk is uiteengezet hoe ik de vraag naar juridische kennis van de regels voor medisch 
handelen rond het levenseinde onder artsen, heb opgevat als een vraag naar de wijze waarop artsen 
omgaan met de juridische classificaties waarmee die regels zijn opgebouwd. 

In de zomer van 2002 heeft dat geleid tot de uitvoering van een vragenlijstonderzoek, waarin de 
vraag centraal stond in hoeverre artsen en juristen situaties van medisch handelen rond het 
levenseinde overeenkomstig classificeren. In 2003, een paar maanden na publicatie van het derde 
onderzoeksrapport van Van der Maas en Van der Wal, werd vervolgonderzoek verricht door 
middel van persoonlijke interviews met deelnemers uit het vragenlijstonderzoek. 

De vraagstelling bij het vragenlijstonderzoek kende verschillende aanleidingen. Allerereerst heeft 
Griffiths, in een artikel waarin hij de sociale werking benadering toepast op de praktijk van medisch 
handelen rond het levenseinde, de hypothese opgeworpen dat concepten uit de regelgeving in de 
context van de medische praktijk anders zouden kunnen worden geïnterpreteerd dan in de 
juridische context van het strafrecht. Zo zouden artsen en juristen bijvoorbeeld een verschillende 
causaliteitsopvatting hebben. Daarnaast stuitte ik op diverse artikelen over medisch handelen rond 
het levenseinde waarin artsen en juristen steeds spreken van onbegrip en wantrouwen over en 
weer. Illustratief daarvoor is de uitspraak van de medicus Gill die in gesprek met gezondheidsjurist 
Leenen stelde dat artsen en juristen ‘elkaars taal niet spreken’. Ten slotte haalde ik uit de 
theoretische literatuur over classificeren de bevinding dat de uitkomst van het proces van 
classificeren zou worden beïnvloed door de achtergrondkennis en het perspectief van waaruit 
iemand classificeert.  

Aangenomen dat de arts classificeert vanuit medisch perspectief en de jurist vanuit juridisch 
perspectief leidde dit alles tot de vraag in hoeverre artsen en juristen situaties van medisch handelen 
rond het levenseinde op overeenkomstige wijze classificeren. In dit kader heb ik het begrip cognitieve 
solidariteit gehanteerd (ontleend aan Bruner & Amsterdam, 2000). Er is sprake van cognitieve solidariteit 
wanneer verschillende personen een verschijnsel op dezelfde wijze classificeren, dat wil zeggen, 
beschouwen als behorend tot dezelfde categorie. 

De vraag naar eventuele verschillen in classificeren is onderzocht door respondenten die in de 
praktijk met de regels uit het controle-regime te maken hebben, een aantal casusbeschrijvingen 
voor te leggen. De acht gebruikte casus, beschrijven situaties van medisch handelen rond het 
levenseinde uitmondend in het overlijden van de patiënt. Vijf van de acht casus zijn gebaseerd op 
werkelijke gebeurtenissen. De overige drie zijn weliswaar fictief, maar worden door huisartsen 
zonder meer als realistisch beoordeeld. De casus raken aan verschillende potentiële classificatie-
problemen met betrekking tot de categorieën die de Staatscommissie heeft onderscheiden. 
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Bij elk van de acht casus werd de respondenten onder andere gevraagd het handelen van de arts in 
de casus te classificeren (als bijvoorbeeld ‘palliatieve zorg’, ‘staken van een behandeling’, 
‘euthanasie’) en het overlijden van de patiënt te classificeren als ‘natuurlijk’ of ‘niet-natuurlijk’. De 
vragen werden voorgelegd aan huisartsen, gemeentelijk lijkschouwers en officieren van justitie 
belast met de portefeuille medische zaken. Huisartsen en officieren van justitie werden geacht te 
classificeren vanuit respectievelijk ‘medisch’ en ‘juridisch’ perspectief. Verondersteld werd dat 
gemeentelijk lijkschouwers - artsen die beroepshalve deel uitmaken van het justitiële 
opsporingsapparaat -, classificeren vanuit een mengvorm van beide perspectieven. 

 Het vragenlijstonderzoek biedt uitsluitend inzicht in de uitkomst van het antwoord op de 
vraag hoe de casus volgens verschillende respondenten zouden moeten worden geclassificeerd. Om 
inzicht te krijgen in de wijze waarop de classificatie-oordelen in het vragenlijstonderzoek tot stand 
kwamen, zijn ook persoonlijke interviews afgenomen met deelnemers uit het vragenlijstonderzoek. 
Drie van de acht casus werden tijdens de interviews opnieuw besproken, waarbij de respondenten 
steeds is gevraagd het classificatie-oordeel te beargumenteren. In het volgende worden de 
voornaamste conclusies uit het vragenlijstonderzoek en de interviews verkort weergegeven. 
 
Het ontbreken van cognitieve solidariteit tussen artsen en juristen 
Het voornaamste resultaat uit het empirisch onderzoek zijn de systematische verschillen tussen de 
wijze waarop huisartsen, gemeentelijk lijkschouwers en officieren van justitie classificeren. 
Officieren van justitie classificeren het handelen van de arts in de meeste casus aanzienlijk vaker 
dan huisartsen als ‘levensbeëindigend handelen’ en het overlijden van de patiënt als ‘niet-natuurlijk’. 
Een meerderheid van de deelnemende huisartsen schaart het handelen in die casus steeds onder 
categorieën van ‘normaal medisch handelen’, spreekt daarbij van een ‘natuurlijk overlijden’ en geeft 
aan dat zij een dergelijke casus niet zouden melden. De gemeentelijk lijkschouwers zitten steeds 
tussen de huisartsen en de officieren van justitie in. 

Geconcludeerd kan worden dat er weinig cognitieve solidariteit bestaat tussen huisartsen en 
officieren van justitie. Dat impliceert dat huisartsen geen melding zullen maken van gevallen van 
medisch handelen rond het levenseinde die officieren van justitie wel gemeld zouden willen zien. 
Deze bevinding kan niet worden afgedaan met de bewering dat het uitsluitend om zeldzame 
gevallen zou gaan. Bij alle casus afzonderlijk hebben huisartsen aangegeven dat zij de casus 
realistisch en herkenbaar vonden. In de meeste gevallen gaf bovendien ruim één op de drie 
deelnemende huisartsen aan zelf op vergelijkbare wijze te hebben gehandeld. Kortom, de 
beschreven casus maken deel uit van de alledaagse medische praktijk. 
 
Normatief versus neutraal gebruik van classificaties 
Uit de interviews werd duidelijk dat het verschillend classificeren door huisartsen en officieren van 
justitie samenhangt met de wijze waarop zij redeneren. 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. Dat verklaart tevens ten dele waarom er ook tussen 
artsen onderling een gebrek aan cognitieve solidariteit bestaat. Huisartsen die zich in afkeurende 
bewoordingen uitlaten over het handelen van de arts in de casus, maken meer gebruik van 
classificaties als ‘euthanasie’, ‘levensbeëindiging zonder verzoek’ en ‘niet-natuurlijk overlijden’. 
Huisartsen die met het handelen van de arts in de casus kunnen instemmen en aangeven dat zij zelf 
zo zouden handelen of op vergelijkbare hebben gehandeld, zijn eerder geneigd te kiezen voor 
classificaties als ‘palliatieve zorg’ en ‘natuurlijke dood’ waarvoor het juridisch controle-apparaat niet 
geldt. Kortom, met betrekking tot de gebruikte casus kan worden gesteld dat het oordeel 
‘levensbeëindigend handelen / niet natuurlijk overlijden’ of ‘normaal medisch handelen / natuurlijk 
overlijden’, bij huisartsen veelal gepaard gaat met respectievelijk het oordeel ontoelaatbaar of 
toelaatbaar handelen. 

Dat is bij officieren van justitie heel anders. Zij benadrukken dat met de plaatsing van het 
handelen in een juridische categorie nog geen inhoudelijk oordeel is gegeven. De classificaties zijn 
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voor deze juristen 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 al dan niet binnen het domein van het juridische 
controle-apparaat valt. De officieren van justitie benadrukken dat pas na toetsing duidelijk zal 
kunnen worden of het handelen was gerechtvaardigd. Zij hanteren de classificerende termen, in 
tegenstelling tot de huisartsen, veel meer als normatief neutrale begrippen. 
 
‘Prototypische’ levensbeëindiging en ‘subjectieve’ versus ‘objectieve’ intenties 
De handeling(en) die gelden als levensbeëindiging al dan niet op verzoek, zijn niet wettelijk 
gespecificeerd. Uit de interviews is naar voren gekomen dat veel artsen daarover een prototypische 
opvatting hanteren. Zij spreken uitsluitend van ‘levensbeëindiging’ (dat wil zeggen ‘euthanasie’ of 
‘levensbeëindiging zonder verzoek’) indien een injectie wordt toegediend met een euthanaticum 
(géén morfine) dat de patiënt op een vooraf bepaald moment direct doodt. Handelen dat op andere 
wijze in causaal verband kan worden gebracht met het overlijden - bijvoorbeeld het staken van een 
behandeling die de patiënt in leven houdt of het toedienen van pijnbestrijdende middelen als 
morfine -, wordt door artsen doorgaans buiten de levensbeëindigende categorieën geplaatst. Het 
overlijden wordt daarbij als natuurlijk beschouwd. 

Officieren van justitie hanteren de onder artsen aangetroffen prototypische opvatting niet. Zij 
trekken de grenzen rond de categorie ‘levensbeëindiging’ (al dan niet op verzoek) breder, door deze 
op te vatten als verwijzend naar een handelwijze die de dood opzettelijk veroorzaakt. Daarbij blijkt 
de subjectieve intentie (bedoeling) waarmee de arts handelt, in de redeneringen van officieren van 
justitie niet relevant. Officieren van justitie ‘objectiveren’ de intentie van de arts door te kijken of 
kan worden aangenomen dat de arts bij het handelen redelijkerwijs kon voorzien dat die handeling 
het leven van de patiënt zou bekorten. Als dat kan worden aangenomen komen de officieren van 
justitie al gauw tot de conclusie dat er moet worden gesproken van opzettelijke levensbeëindiging. 
Dat wil nogmaals niet zeggen dat de arts iets deed wat niet mag, maar wel dat toetsing is geboden. 

De wijze waarop officieren van justitie intenties objectiveren is gebruikelijk in het strafrecht. 
Artsen gaan daar volledig anders mee om. Zij laten de intentie in subjectieve zin dikwijls een 
bepalende rol spelen bij het classificeren van het handelen en het overlijden. Als artsen van mening 
zijn dat het primaire doel van handelen het verlichten van lijden was, zijn zij geneigd het handelen 
buiten de levensbeëindigende categorieën te plaatsen en het overlijden als natuurlijk te classificeren. 

Met het oog op de rol van subjectieve intenties bij het classificeren, kan worden geconcludeerd 
dat het besproken classificatie-systeem van de landelijke onderzoekers meer aansluit op de wijze 
waarop artsen classificeren, en afwijkt van de in het strafrecht gewortelde redeneringen van de 
officieren van justitie. 
 
Juridische kennis? 
De tot nu toe samengevatte resultaten lijken te duiden op een gebrek aan juridische kennis onder 
artsen. Enkele uitkomsten van het vragenlijstonderzoek gaven echter al aanleiding tot nuancering 
van die gevolgtrekking. Na afname van de interviews bleek die conclusie ronduit onterecht. Tijdens 
de interviews is gebleken dat de artsen hun keuze voor classificaties veelal kunnen beredeneren met 
juridisch relevante argumenten. Huisartsen stellen daarbij aspecten aan de orde die in de 
casusbeschrijving niet specifiek zijn vermeld, maar die wel van belang kunnen zijn voor het 
classificeren van de casus. Een voorbeeld daarvan is het benadrukken van het ‘medisch zinloos’ zijn 
van een behandeling. Op basis van die overweging classificeren artsen een casus soms als normaal 
medisch handelen / natuurlijk overlijden. Dat is geheel in lijn met het geldende (gezondheids-
)recht. Naast de vraag of verdere behandeling ‘medisch zinloos’ was, gingen artsen bijvoorbeeld 
ook in op relevante aspecten als: ‘was het sederen van de patiënt medisch geïndiceerd?’ en ‘kan 
worden aangenomen dat de toegediende morfine de dood heeft veroorzaakt?’ 

Het zijn bij uitstek de artsen die deze juridisch relevante aspecten betrekken bij het classificeren 
van de casus. De officieren van justitie doen dat niet of nauwelijks. Het classificeren van de 
officieren van justitie wordt vooral gedreven door het ideaal dat centraal heeft gestaan bij de 
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totstandkoming van het huidige controle-apparaat voor medisch handelen rond het levenseinde: 
levensbeëindiging al dan niet op verzoek van de patiënt, moet toetsbaar zijn en de medische 
praktijk transparant. Op basis van dat idee zijn zij geneigd alles wat volgens hen niet zonneklaar 
kan worden geclassificeerd als normaal medisch handelen / natuurlijk overlijden, te beschouwen als 
levensbeëindiging / niet-natuurlijk overlijden. 

Het verschil in classificeren tussen de huisartsen en de officieren van justitie kan dus niet 
worden verklaard door te wijzen op een verschil in juridische kennis. Wel is er sprake van een 
verschillend uitgangspunt. Officieren van justitie richten zich bij het classificeren vooral op de 
vraag of het handelen in de casus al dan niet moet worden getoetst. Of het handelen al dan niet 
toelaatbaar was, zal na toetsing blijken. Huisartsen richten zich bij het classificeren veel directer op 
de vraag of het handelen in de casus legitiem is en kan worden gerechtvaardigd. Dat levert andere 
argumenten op, die echter niet minder juridisch relevant zijn. 

Dat huisartsen bij het classificeren van de casus worden gedreven door de vraag of het handelen 
kan worden gerechtvaardigd, verheldert de bevinding dat de classificerende begrippen bij 
huisartsen een normatieve lading krijgen die ze bij officieren van justitie niet hebben. Opvallend is 
dat huisartsen die zich met het handelen van de arts in de casus kunnen identificeren - ze kunnen 
zich voorstellen zo te handelen of hebben wel eens zelf zo gehandeld -, het handelen vrijwel altijd 
gerechtvaardigd achten. Dat uit zich in het formuleren van argumenten op basis waarvan de casus 
als normaal medisch handelen / natuurlijk overlijden kan worden geclassificeerd. Het is dan ook 
niet waarschijnlijk dat casus zoals gebruikt in het onderzoek, in de praktijk door artsen zullen 
worden gemeld. De gesprekken met gemeentelijk lijkschouwers en officieren van justitie bevestigen 
dat. Hoewel zij er niet aan twijfelen dat dergelijke casus zich in praktijk voordoen, zien zij ze zelden 
tot nooit. 
 
Medisch zinloos 
Bij haast alle casus zijn er artsen die zich niet kunnen identificeren met het handelen van de arts in 
de casus. Zij zien het handelen doorgaans evenmin als gerechtvaardigd. Artsen verschillen dus van 
mening. Dat vindt haar oorsprong onder andere in een verschillend oordeel over de vraag of een 
bepaalde medische behandeling bij een wilsonbekwame patiënt als ‘medisch zinloos’ kan worden 
geclassificeerd. Artsen die in tegenstelling tot anderen vinden dat verdere behandeling níet als 
medisch zinloos kan worden bestempeld, classificeren het staken van een dergelijke behandeling als 
levensbeëindiging zonder verzoek uitmondend in een niet-natuurlijk overlijden.3 

Het meningsverschil lijkt vooral te ontstaan doordat de beoordeling van een behandeling als 
‘medisch zinloos’ in de praktijk geen uitsluitend medisch technische kwestie is. Ethische 
overwegingen spelen onvermijdelijk een rol. Zo wordt bijvoorbeeld afgewogen wat de ‘kwaliteit 
van leven’ van de niet meer wilsbekwame patiënt nog zou kunnen zijn. Dit is geen onbekend 
probleem. In gezondheidsrechtelijke literatuur wordt sinds de invoering van het begrip gesteld dat 
het oordeel ‘medisch zinloos’ verschoond dient te blijven van ethische afwegingen, omdat die 
buiten de professionele expertise van de arts zouden vallen. Al even lang bestrijden critici echter 
dat dat zou kunnen. Onenigheid over de beoordeling van een behandeling als medisch zinloos of 
niet, zal met het huidige controle-apparaat niet gauw zichtbaar worden. Immers, een arts die een 
behandeling staakt die naar zijn oordeel medisch zinloos is, geeft een verklaring van natuurlijk 
overlijden af. 
 
Niet melden 
Officieren van justitie en huisartsen classificeren situaties van medisch handelen rond het 
levenseinde systematisch verschillend. Een opmerkelijk resultaat uit het vragenlijstonderzoek en de 
interviews is, dat huisartsen zich dat dikwijls blijken te realiseren. Artsen weten of vermoeden 
dikwijls dat een officier van justitie een geval dat zij zelf als normaal medisch handelen / natuurlijk 
                                                 
3 Als er wel een verzoek van de patiënt is, achten alle artsen het gerechtvaardigd de behandeling te staken, waarbij het 
overlijden als natuurlijk kan worden afgegeven. Dat is in lijn met het geldende gezondheidsrecht. 
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overlijden classificeren, wél gemeld zouden willen zien. Desondanks geven zij aan dat zij niet 
zouden melden. Ik vond twee redenen die kunnen verklaren waarom huisartsen in zulke gevallen 
bij het eigen oordeel blijven. De eerste is eerder al gegeven. Huisartsen zijn in staat, soms ook met 
juridische argumenten, te beargumenteren waarom zij het handelen classificeren als normaal medisch 
handelen en natuurlijk overlijden. Zij zijn met andere woorden overtuigd van het eigen classificatie-
oordeel. 

Een tweede verklaring voor het niet melden van gevallen waarvan huisartsen vermoeden dat 
officieren van justitie ze wel gemeld zouden willen zien, heeft te maken met een wederzijds 
wantrouwen tussen de twee beroepsgroepen. Gechargeerd kan de verstandverhouding tussen 
huisartsen en officieren van justitie als volgt worden geschetst. Artsen beschouwen officieren van 
justitie als koele zwart-wit denkers met weinig oog voor de emotionele en soms lastig te 
objectiveren afwegingen die in de medische praktijk moeten worden gemaakt. Daarbij komt dat 
officieren van justitie er vooral op uit zouden zijn artsen voor het gerecht te slepen. Aan de andere 
kant hebben officieren van justitie het idee dat artsen geen pottekijkers dulden bij de uitoefening 
van hun vak. Artsen zouden grote weerzin hebben tegen toetsing achteraf, en al helemaal als dat 
gebeurt door niet-medici. Hoewel dit een wat overtrokken voorstelling van zaken is, is uit de 
interviews zonder meer naar voren gekomen dat deze stereotypische beelden in meer of mindere 
mate huizen in de hoofden van huisartsen en officieren van justitie. 

Gezien deze verstandhouding is het niet verwonderlijk dat artsen niet al het medisch handelen 
rond het levenseinde melden waarvan zij vermoeden dat een officier van justitie het gemeld zou 
willen zien. Artsen hebben er niet altijd vertrouwen in dat handelen, dat zij zelf als zorgvuldig en 
gerechtvaardigd beschouwen, ook door officieren van justitie als zodanig zal worden beoordeeld. 
Kortom, ten aanzien van handelen dat zich niet eenduidig laat classificeren heerst onder artsen een 
gevoel van rechtsonzekerheid. 

Uit de interviews kan worden afgeleid dat het gevoel van rechtsonzekerheid onder artsen veel 
minder bestaat ten aanzien van handelen dat zij zelf als ‘euthanasie’ classificeren. Dat zijn 
‘prototypische’ gevallen van euthanasie waarbij een arts de patiënt op diens verzoek en op een 
vooraf afgesproken moment een injectie geeft met een direct dodend middel. Artsen zijn goed op 
de hoogte van de juridische zorgvuldigheidscriteria en de procedure die bij dergelijk handelen in 
acht moeten worden genomen. Die kennis neemt de onzekerheid over juridische toetsing achteraf 
voor een belangrijk deel weg. De interviews hebben dan ook geen aanleiding gegeven om te 
twijfelen aan Den Hartogh’s these dat artsen handelen dat zij zelf als ‘euthanasie’ classificeren 
vrijwel altijd zullen melden. 
 
Meldingspercentages? 
Het meldingspercentage dat van der Wal et al. berekenden (54 procent), lijkt zoals Den Hartogh 
stelde gevallen tot de categorie ‘euthanasie’ te rekenen die artsen zelf anders classificeren en 
derhalve niet melden. Den Hartogh ging uit van de wijze waarop artsen classificeren, en berekende 
een alternatief meldingspercentage van 90 procent. Echter, op basis van de gegevens uit het 
vragenlijstonderzoek zou op vergelijkbare wijze een meldingspercentage kunnen worden berekend 
dat uitgaat van de wijze waarop officieren van justitie classificeren. Met dat uitgangspunt komt het 
meldingspercentage uit op iets meer dan 30 procent. Kortom, er is niet één meldingspercentage, er 
zijn er meerdere. De hoogte van het meldingspercentage hangt sterk af van wie het medisch 
handelen classificeert. 

Het gaat mij niet om de juistheid van één van deze percentages of om de vraag wie casus van 
medisch handelen rond het levenseinde juridisch juist classificeert. Het is mij in het empirische deel 
van dit onderzoek gegaan om de vraag hoe officiële juridische classificaties worden gehanteerd 
door actoren die geacht worden daar in de praktijk mee te werken. Geconcludeerd kan worden dat 
er sprake is van sterk uiteenlopende opvattingen over de vraag hoe casus van medisch handelen 
rond het levenseinde moeten worden geclassificeerd. Van cognitieve solidariteit is geen sprake. 
Integendeel, de begripsverwarring die de publieke discussie sinds begin jaren zeventig parten speelt 
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is weliswaar ‘officieel’ opgelost - dat wil zeggen, op papier -, maar in de praktijk woekert die 
onverminderd voort. Dat belemmert niet alleen de mogelijkheid om de werking van het controle-
systeem op basis van kwantitatieve methoden eenduidig te evalueren, maar het verstoort bovendien 
de werking van het controle-systeem zélf. Immers, niet alleen de evaluatie-methode is gebaseerd op 
de fundamentele veronderstelling dat gevallen van medisch handelen rond het levenseinde zich 
eenduidig laten classificeren als behorend tot één van de juridische categorieën, ook het controle-
systeem rust op de aanname dat dat zou kunnen. Die veronderstelling houdt geen stand. 
 
Slotbeschouwing 
Het huidige controle-apparaat is gebaseerd op een veronderstelling die in dit onderzoek is 
weerlegd. Medisch handelen rond het levenseinde laat zich lang niet altijd ondubbelzinnig 
classificeren als wel of niet behorend tot de meldplichtige categorieën. Eigenlijk is dat weinig 
nieuws, want dát daarover onduidelijkheid bestaat is ook aan de hand van eerder kwalitatief 
onderzoek betoogd. Bovendien blijkt het bekend onder betrokkenen in de praktijk. Zowel de 
huisartsen, de gemeentelijk lijkschouwers als de officieren van justitie gaven tijdens de interviews te 
kennen dat zij zich ervan bewust zijn dat er zich in de praktijk met regelmaat gevallen voordoen die 
moeilijk te classificeren zijn. “Het is totaal niet helder noch voor juristen, noch voor artsen, noch 
voor lijkschouwers, altijd problemen en discussies”, zegt een van de officieren van justitie ten 
aanzien van de wijze waarop de officiële categorieën in de praktijk worden gebruikt. 

Voor het functioneren van het huidige controle-systeem is de verwarring funest.  Dat systeem 
veronderstelt immers dat gevallen van ‘euthanasie’, ‘hulp bij zelfdoding’ en ‘levensbeëindiging 
zonder verzoek’, toetsbaar zijn als artsen het eigen handelen maar eerlijk classificeren. In dit 
onderzoek is echter aangetoond dat de onderzoekers die het huidige beleid evalueerden, de 
officieren van justitie die in de praktijk belast zijn met de taak de regels te handhaven en de artsen 
die zich aan de regels dienen te houden, ieder op eigen wijze invulling geven aan het classificerende 
begrippenkader dat door de Staatscommissie Euthanasie werd geconstrueerd en thans het 
fundament vormt van het regulerings-systeem. Als artsen concrete situaties anders classificeren dan 
officieren van justitie (en daarom iets niet melden dat officieren wel gemeld zouden willen zien), zal 
het controle-systeem niet goed werken, zeker omdat daarbij lang niet altijd kan worden gesproken 
van zoiets als misleiding, fraude of bedrog. 

Zolang de geconstateerde verwarring bestaat, blijft de werking van het controle-systeem dan 
ook problematisch. Hoewel het classificatie-debat buitengewoon interessant is - zeker als je 
onderzoek wilt doen naar het gebruik en de werking van (juridische) classificaties - zou het vanuit 
het oogpunt van controle dan ook een stap vooruit zijn, wanneer geen energie en aandacht meer 
zou hoeven worden besteed aan de slepende discussie over de vraag hoe concreet medisch 
handelen rond het levenseinde moet worden geclassificeerd. Dat debat leidt bovendien af van waar 
het eigenlijk om zou moeten gaan. Hoe een concrete medische handelwijze heet, is van 
ondergeschikt belang aan de vraag of het overlijden van een patiënt waarbij dat handelen een rol 
heeft gespeeld, omgeven is geweest met de vereiste zorgvuldigheid. Het belang van zorgvuldigheid 
geldt voor élke vorm van medisch handelen rond het levenseinde, of dat nou ‘palliatieve zorg’, 
‘euthanasie’, ‘terminale sedatie’ ‘abstineren’, ‘stervenshulp’ of ‘levensbeëindiging zonder verzoek’ 
wordt genoemd. 

In de loop van het classificatie-debat ten aanzien van medisch handelen rond het levenseinde 
zijn ten minste twee strategieën naar voren gebracht waarmee dat debat zou kunnen worden 
afgesloten en alle aandacht zou kunnen uitgaan naar de veel belangrijkere kwestie van 
zorgvuldigheid. Beide bespreek ik beknopt. 
 
Medisch exceptie 
Met het huidige controle-regime worden artsen geacht sommige handelingen die zij verrichten te 
classificeren en te melden als potentiële strafbare feiten. Diverse critici hebben zich in de afgelopen 
decennia uitgesproken tegen regulering van medisch handelen rond het levenseinde door middel 
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van het strafrecht. Onder andere kunnen worden genoemd de strafrechtjuristen Enschedé en 
Sutorius; de arts Van der Wal en de rechtssocioloog Griffiths.4 Wanneer zou worden gekozen voor 
regulering buiten het strafrecht, zou iedere vorm van medisch handelen rond het levenseinde vallen 
onder de medische exceptie. Er zou dan net zo min sprake zijn van een strafbaar feit wanneer een 
arts lege artis, op medische indicatie en alle zorgvuldigheidseisen in acht houdend levensbeëindigend 
handelt, als wanneer een arts lege artis, zorgvuldig en op medische indicatie een been afzet. In plaats 
van een in het strafrecht geworteld toetsingsysteem dat is gebaseerd op handelingscategorieën die 
voortdurend ter discussie worden gesteld, zou een controle-systeem kunnen worden ontwikkeld 
dat is geworteld in de medische praktijk en al het medisch handelen rond het levenseinde behelst. 

Hoewel de medische exceptie wellicht de meest elegante oplossing zou zijn voor het classificatie-
probleem is die oplossing gezien de reacties daarop uit het verleden, waarschijnlijk niet haalbaar. Er 
is al diverse malen voor gepleit, en die voorstellen zijn tot nu toe steeds gestrand. 
‘Levensbeëindigend handelen’ door een arts wordt beschouwd als te precair, en zou 
maatschappelijk genormeerd en gereguleerd moeten worden. Bovendien zou het huidige controle-
systeem bij invoering van de medische exceptie moeten worden vervangen, wat wellicht opnieuw 
zou zorgen voor onrust onder artsen en burgers. Een andere oplossing is slechts een stap 
verwijderd van de medische exceptie, en laat het huidige controle-systeem ongemoeid. 
 
Nauwer definiëren 
In 1960 stelde de gezaghebbende jurist en procureur-generaal bij de Hoge Raad Langemeijer, in het 
kader van het destijds ontluikende debat over medisch handelen rond het levenseinde, dat men 
“zolang mogelijk moet vermijden om een woord in het recht te interpreteren in afwijking van de 
betekenis, die het heeft in de wetenschap, die voor het woord in de eerste plaats competent is”.5 In 
de praktijk zijn het altijd eerst de artsen die hun handelen in het kader van de regels moeten 
benoemen en het overlijden classificeren als natuurlijk of niet. Artsen blijken de classificerende 
begrippen van de Staatscommissie op eigen wijze te gebruiken. Den Hartogh stelde bij de 
berekening van zijn alternatieve meldingspercentage, dat de wijze waarop artsen classificeren de 
juiste is. Al blijken officieren van justitie en beleidsonderzoekers Van der Maas et al. daar gezien de 
wijze waarop zij classificeren anders over te denken, zou het probleem van begripsverwarring 
mogelijk kunnen worden opgelost als de officiële definities worden afgestemd op de wijze waarop 
artsen het eigen handelen classificeren. 

Euthanasie is op dit moment juridisch gedefinieerd als ‘het opzettelijk levensbeëindigend 
handelen door een ander dan de betrokkene, op diens verzoek’. Dé oorsprong van haast alle 
verwarring en controverse die in dit boek is besproken, ligt in de wijze waarop de zinsnede 
‘opzettelijk levensbeëindigend handelen’ wordt begrepen en ingevuld. Dit onderzoek bevestigt Den 
Hartogh’s suggestie dat artsen het eigen handelen haast uitsluitend als ‘levensbeëindiging’ 
classificeren wanneer zij op een vooraf afgesproken moment een direct dodend euthanaticum 
toedienen al dan niet op verzoek van de patiënt. Wanneer ‘levensbeëindigend handelen’ officieel op 
die wijze zou worden gedefinieerd, zou de begripsverwarring in hoge mate zijn opgelost. Is er geen 
euthanaticum gegeven, dan betreft het in principe normaal medisch handelen en sterft de patiënt 
een natuurlijke dood. Is wel een euthanaticum gegeven, dan is er sprake van een niet-natuurlijk 
overlijden. ‘Euthanasie’ waarbij morfine is gebruikt zou voortaan niet alleen de facto (zoals nu), maar 
ook de jure vallen onder pijnbestrijding. Ook de discussie over overeenkomst en verschil tussen 
‘terminale sedatie’ en ‘euthanasie’ zou definitief tot het verleden behoren. 

Wanneer deze maatregel zou worden ingevoerd, zou het huidige controle-regime in hoge mate 
als succesvol kunnen worden beschouwd. Praktisch al het handelen dat zou moeten worden 
gemeld, zou ook daadwerkelijk worden gemeld. Den Hartogh rekende voor dat het 
meldingspercentage dan ruim 90 procent bedraagt. Uit de jaarverslagen van de Regionale 

                                                 
4
 Zie respectievelijk paragraaf 3.13 en 6.9. 

5 Zie paragraaf 2.2.  
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Toetsingscommissie’s blijkt bovendien dat artsen zich in de gemelde gevallen vrijwel altijd aan de 
zorgvuldigheidseisen houden. 

Het enige substantiële beleidsprobleem dat rest zou mogelijk de categorie ‘levensbeëindiging 
zonder verzoek’ zijn. Maar ook de omvang van dat probleem slinkt met voornoemde specificatie 
aanzienlijk. In de circa duizend gevallen die in het laatste onderzoek van Van der Wal et al. tot 
‘levensbeëindiging zonder verzoek’ werden gerekend, gaat het naar schatting van de onderzoekers 
in vijfentachtig procent om toediening van morfine al dan niet in combinatie met andere middelen. 
Zij stellen dan ook dat “het soort gebruikte middelen” erop duidt dat het “in een aanzienlijk deel 
van de gevallen [van levensbeëindiging zonder verzoek, dvt] een uiterste vorm van pijnbestrijding 
betreft”.6 Ondanks deze woorden, zijn de betreffende gevallen in het laatste onderzoek uiteindelijk 
nog wel geclassificeerd en geteld als ‘levensbeëindiging zonder verzoek’. Met de genoemde 
aanpassing van de juridische definitie van levensbeëindigend handelen zou dat niet meer hoeven. 
Het overgrote deel van de gevallen van levensbeëindiging zonder verzoek, valt dan onder 
pijnbestrijding. 
 
Toetsing en zorgvuldigheid? 
In feite komt de inperking van de juridische definitie van ‘levensbeëindiging’ neer op een inperking 
van de reikwijdte van het strafrecht inzake medisch handelen rond het levenseinde. De oplossing is 
daarmee slechts een kleine stap verwijderd van invoering van de medische exceptie. Er kleeft echter 
een nadeel aan de strategie van definitievernauwing, en dat is dat die het gevoel geeft van een 
wisseltruc. Want hoe zit het met de zorgvuldigheid van de gevallen die eerst (volgens sommigen) 
wel, maar met aanpassing van de definitie niet meer onder het controle-regime zouden vallen? 

Het antwoord op die vraag is dat de zorgvuldigheid van dergelijk handelen maatschappelijk 
gecontroleerd noch gewaarborgd zal zijn. Maar, dat is met het huidige systeem ook al niet het geval. 
Inperking van de juridische definitie verandert daar niets aan. En daarmee wordt het nadeel van de 
strategie een voordeel. Want op die manier zal explicieter dan met het huidige systeem worden 
onderkend, dat controle op de zorgvuldigheid van medisch handelen rond het levenseinde waar 
geen euthanatica aan te pas komen, onhaalbaar is met een controle-systeem dat is geworteld in het 
strafrecht. De ratio van het strafrecht die stelt ‘de arts heeft gedood, maar dat is onder 
omstandigheden toelaatbaar’, botst daarvoor te frontaal met het principe van de arts die zegt ‘ik 
dood niet, ik verminder lijden’. 

Toch dient ook de zorgvuldigheid van medisch handelen rond het levenseinde zonder 
euthanatica, op een of andere wijze te worden gewaarborgd. Een belangrijke reden daarvoor wordt 
onorthodox verwoord in de roman Het refrein is Hein, van verpleeghuisarts en filosoof Keizer: “Het 
percentage hufters onder artsen is natuurlijk net zo hoog als onder loodgieters. Maar we willen dat 
het lager is”. En zo is het. We willen dat het lager is omdat een onzorgvuldig handelende loodgieter 
minder erg is dan een arts die onzorgvuldig handelt, zeker als dat gebeurt in situaties van medisch 
handelen rond het levenseinde. Het maatschappelijk belang van de zorgvuldigheid van medisch 
handelen rond het levenseinde is dusdanig dat enige vorm van toetsing op zijn plaats is, ook als de 
arts geen euthanaticum heeft toegediend. 

Hoe dergelijke gevallen zouden moeten worden getoetst, is een vraag die buiten het bestek van 
dit proefschrift valt. Wel kunnen grove contouren worden geschetst. Zo verscheen onlangs een 
studie van de KNMG die een aanzet voor het normatieve kader zou kunnen leveren. Uit literatuur, 
strafrechtelijke en tuchtrechtelijke jurisprudentie werd een lange lijst van zorgvuldigheidseisen 
gedistilleerd die artsen bij medisch handelen rond het levenseinde, dus niet alleen bij 
‘levensbeëindiging’, in acht dienen te nemen.7 

Het zal gezien de hoeveelheid wellicht praktisch onhaalbaar zijn om al het medisch handelen 
rond het levenseinde achteraf te toetsen. Volgens het onderzoek van Van der Maas en Van der Wal  

                                                 
6 Van der wal et al. (2003: 61) 
7 De lijst bestaat uit 23 zorgvuldigheidseisen, waarvan er 11 voor iedere vorm van medisch handelen rond het 
levenseinde in acht moeten worden genomen. De overige hebben op ‘levensbeëindiging’. Legemaate, J. (2005) 
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gaat het in totaal om circa zestigduizend gevallen per jaar. Toetsing achteraf kan zoals nu het geval is, 
blijven gelden voor die gevallen waarbij een arts een euthanaticum heeft toegediend. Voor de 
overige gevallen van medisch handelen rond het levenseinde zou kunnen worden gedacht aan een 
systeem van toetsing vooraf. 

Op basis van de interviews kan worden gesteld dat huisartsen veel waarde hechten aan de 
zorgvuldigheidseis dat bij ‘euthanasie’ een tweede onafhankelijke arts moet worden geconsulteerd. 
Dergelijke consultatie is een vorm van toetsing vooraf. De komst van de speciaal voor consultatie 
opgeleide SCEN-artsen wordt door huisartsen veelal positief beoordeeld.8 De Regionale 
Toetsingscommissies Euthanasie hebben bovendien geconstateerd dat de zorgvuldigheid van 
handelen lijkt te worden bevorderd wanneer een SCEN-arts is geraadpleegd. Mogelijk zouden 
dergelijke artsen beschikbaar kunnen worden gesteld voor consultatie bij al het medisch handelen 
rond het levenseinde. In die richting wordt in de beroepsgroep zelf al gedacht. Zo werd onlangs in 
Medisch Contact betoogd dat het “SCEN-gilde” ook voor steun bij palliatieve zorg zou moeten 
worden ingezet.9 De verschillende Nederlandse regionale kankercentra organiseren momenteel een 
consultatievoorziening op het gebied van palliatieve zorg, waar hulpverleners met hun vragen over 
de behandeling en de begeleiding van patiënten in de laatste levensfase terecht kunnen. Gezien de 
onenigheid die blijkens de afgenomen interviews bestaat over het ‘medisch zinloos’ criterium, zou 
consultatie ook op zijn plaats zijn bij het staken van een behandeling bij een wilsonbekwame 
patiënt. 

Kortom, het zou een stap zijn in de richting van een waarborg op de zorgvuldigheid van al het 
medisch handelen rond het levenseinde, als consultatie van een onafhankelijke tweede arts middels 
professionele richtlijnen verplicht zou worden gesteld. Naast onderlinge controle binnen de 
beroepsgroep zelf, zouden de Inspectie voor de Volksgezondheid en het medisch tuchtrecht 
daarbij een handhavende rol kunnen vervullen. 
 
Tot slot 
Het theoretische thema dat in dit boek is verkend, kan in meest algemene zin worden omschreven 
als de rol van classificaties in de werking van juridische regels. Het onderzoek naar classificeren 
door artsen en juristen illustreert het belang van aandacht daarvoor in rechtssociologisch 
onderzoek en theorievorming. De vraag die centraal staat in de ‘sociale werking’ benadering van de 
effectiviteit van rechtsregels, is of en zo ja hoe regels invloed kunnen hebben op menselijk 
handelen. In dit onderzoek is een voorwaarde onderzocht waaraan moet worden voldaan wil een 
regel dergelijke invloed kúnnen hebben: de regel moet worden gekend door degene voor wie die is 
bedoeld. Deze vraag naar ‘juridische kennis’ is toegepast op de regulering van medisch handelen 
rond het levenseinde. In hoeverre kennen artsen de juridische regels daaromtrent? 

Deze studie biedt in eerste instantie een bevestiging van een centrale stelling van de ‘sociale 
werking’ benadering, waarmee het zogenaamde naïeve instrumentalisme wordt bekritiseerd. In 
handen van beleidsmakers worden regels dikwijls beschouwd als eenduidige instrumenten die 
kunnen worden ingezet voor het bereiken van beleidsdoeleinden. Met de naïef instrumentele 
opvatting van regels, is het effect van een regel voorspelbaar als aan twee voorwaarden is voldaan: 
degene voor wie de regel is bedoeld moet beschikken over de nodige juridische kennis - dat wil 
zeggen hij of zij moet weten hoe de regel luidt -, en hij of zij moet bereid zijn zich aan die regel te 
conformeren. Rechtssociologisch onderzoek heeft deze hardnekkige instrumentele opvatting van 
regels al vele malen weerlegd. Iemand die een regel ‘kent’ (lees: kan formuleren), kan die regel 
toepassen op een wijze die de regelmaker niet heeft voorzien. Regels worden niet neutraal gekend, 
maar worden geïnterpreteerd. 

In dit onderzoek is het interpretatie-probleem steeds teruggevoerd tot een probleem omtrent de 
classificaties waarmee regels zijn opgebouwd. Toepassing van een regel in een situatie, vereist dat 
(voor de regel relevante aspecten van) de situatie wordt geclassificeerd. Een regel kan verschillend 
                                                 
8 SCEN staat voor Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland. 
9 Suijs (2005) 
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worden geïnterpreteerd omdat onenigheid kan ontstaan over de vraag of een bepaald verschijnsel 
(gedraging, gebeurtenis, persoon, et cetera) wel of niet moet worden gerekend tot een van de in de 
regel opgenomen categorieën. Door het interpretatie-probleem ten aanzien van (juridische) regels 
te herleiden tot een probleem ten aanzien van het gebruik van de categorieën waarmee die regels 
zijn opgebouwd, kan de naïef instrumentalistische regelopvatting worden herleid tot een opvatting 
over classificaties. Een regel kan worden opgevat als een eenduidig instrument, alleen indien wordt 
verondersteld dat verschijnselen in de wereld zich eenduidig laten classificeren als wel of niet 
behorend tot de in de regel opgenomen categorie. De categorieën waarmee een regel is opgebouwd 
worden dan beschouwd als ware het objectieve weerspiegelingen van verschijnselen in de wereld. 
De instrumentalistische regelopvatting is daarmee verwant aan een essentialistische opvatting over 
categorieën. 

Dat is een verleidelijke valkuil, waar iedereen in het dagelijks denken regelmatig in verkeert. “We 
experience the world as categorized and simply take this experience for granted. (…) We fall into 
believing that things come into our minds from the outside already categorized as cabbages, kings 
or equilateral triangles” (cursivering in origineel), aldus Bruner & Amsterdam.10 Dat moet ook wel, 
want het is niet haalbaar en bovendien niet nodig steeds elk classificerend begrip dat wij gebruiken 
tussen aanhalingstekens te zetten. Met betrekking tot juridische regels en de juridische classificaties 
waarmee ze zijn opgebouwd is het echter wél steeds van belang in het achterhoofd te houden dat 
classificaties niet worden ontdekt of gevonden. Ze worden steeds opnieuw gemaakt door degene 
die de regel gebruikt. De werkelijkheid dicteert niet hoe de grenzen van een juridische categorie 
moeten worden getrokken, want de werkelijkheid heeft geen belangen. Mensen wel, en het is 
daarom nooit vanzelfsprekend of een bepaald concreet verschijnsel (handeling, ding, periode, idee, 
et cetera) wel of niet zal worden beschouwd als behorend tot een bepaalde categorie. Dat kan altijd 
opnieuw ter discussie komen te staan. Bovendien kan daar binnen verschillende sociale groepen 
verschillend over worden gedacht. Het classificatie-probleem is dan ook niet alleen een probleem 
van individuele cognities, maar hangt samen met opvattingen, overtuigingen en belangen die leden 
van sociale groepen met elkaar delen. 

In dit onderzoek is aangetoond dat de regels ten aanzien van medisch handelen rond het 
levenseinde door de leden van verschillende professionele groepen - artsen en juristen -, 
verschillend worden geïnterpreteerd. Er bestaat een gebrek aan cognitieve solidariteit tussen de 
betreffende professies ten aanzien van de wijze waarop situaties van medisch handelen rond het 
levenseinde moeten worden geclassificeerd. Het controle-apparaat werkt daardoor niet op de wijze 
die beleidsmakers hadden voorzien en beoogd. Kan daarmee, zoals medicus Gill beweerde, worden 
bevestigd dat artsen en juristen een verschillende taal spreken? Aangenomen dat het spreken van 
een taal alles te maken heeft met de wijze waarop wij met behulp van talige classificerende 
begrippen orde aanbrengen in de wereld om ons heen, is het antwoord enerzijds ja. Het is duidelijk 
geworden dat huisartsen de juridische categorieën die zijn ontwikkeld om situaties van medisch 
handelen rond het levenseinde te reguleren net zo goed ‘kennen’ als officieren van justitie. Artsen 
beschikken over de nodige ‘juridische kennis’. Toegepast op concrete situaties gebruiken zij die 
echter systematisch anders, en in die zin spreken artsen en juristen een andere taal. Dat heeft echter 
alles te maken met het perspectief van waaruit beide professionals classificeren. Officieren van 
justitie hanteren het ontwikkelde begrippenkader vanuit het perspectief van degene die juridische 
regels handhaaft. Huisartsen daarentegen, classificeren vanuit het perspectief van iemand die het 
eigen handelen rechtvaardigt. Wanneer wordt gekeken naar de wijze waarop huisartsen het eigen 
handelen rechtvaardigen, blijkt dat zij daarbij argumenten hanteren die niet verschillen van 
argumenten die ook een jurist zou inzetten als hij het doel heeft handelen te rechtvaardigen. In die 
zin spreken artsen en juristen wél dezelfde taal. 

                                                 
10 Bruner & Amsterdam (2000: 26-27) 




