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Hoofdstuk 3 
 

‘Euthanasie’: van dood-na-besluit 
naar dood-op-verzoek 

 

 
3.1 Classificeren en bespreekbaar maken 
Griffiths, Bood & Weyers onderstrepen in hun studie van de Nederlandse euthanasie-praktijk het 
voor de Nederlandse politiek karakteristieke streven om ontwikkelingen die als onvermijdelijk 
worden gezien, niet de kop in te drukken maar in beheerste banen te leiden.1 Ook historicus James 
Kennedy benadrukt dat, en centreert zijn analyse van het Nederlandse euthanasie-beleid rond het 
thema ‘bespreekbaar maken’. Waar het onderwerp in omringende landen taboe bleef, kwam het 
alleen in Nederland werkelijk tot een open en maatschappij-brede discussie.  Kennedy verklaart de 
Nederlandse neiging het onbespreekbare ter discussie te stellen aan de hand van zowel de 
“eeuwenoude ‘overlegcultuur’ in Nederland” als het streven naar orde: “niet-gereguleerd en 
ongecontroleerd gedrag wordt gezien als een bedreiging voor de samenleving. Door de 
bedreigingen bespreekbaar te maken - door ze te ontmaskeren en bloot te leggen - wordt chaos 
omgezet in orde en beheersing”.2 

Of de praktijk van medisch handelen rond het levenseinde begin jaren zeventig kan worden 
getypeerd als een chaos is moeilijk te achterhalen, maar zeker is dat de discussie over dat handelen 
destijds chaotisch verliep. Dat had alles te maken met de poging iets bespreekbaar te maken, 
waarvoor nog geen duidelijke concepten bestonden. Waarover men niet mag spreken, zwijgt men, 
en als men ergens over zwijgt kan men ook geen woorden delen die voor alle betrokkenen 
vergelijkbare betekenis hebben. Bespreekbaar maken is het zwijgen verbreken. Dat begint met een 
zoektocht naar de juiste concepten ofwel een debat over classificaties. Dat debat, dat pas in 1985 
een voorlopig beslag kreeg met het rapport van de Staatscommissie Euthanasie, wordt in dit 
hoofdstuk beschreven. 

In de periode waarin medisch handelen rond de dood bespreekbaar werd gemaakt, een periode 
die ook Kennedy begin jaren zeventig van start ziet gaan, centreerde de discussie zich met name 
rond de afbakening van één handelingscategorie: euthanasie. Er bestond nauwelijks 
overeenstemming wat daarmee eigenlijk werd bedoeld. ‘Euthanasie’ werd dikwijls gebruikt als een 
paraplubegrip voor velerlei vormen van medisch handelen rond het levenseinde, die kortweg 
kunnen worden aangeduid als ‘dood-na-besluit’. Het begin van de discussie rond euthanasie kan 
worden beschouwd als een poging tot een classificatorisch raamwerk te komen, waarin 
verschillende vormen van dood-na-besluit worden onderscheiden. Een aantal vragen kwam daarbij 
centraal te staan: was er wel onderscheid te maken?; aan de hand van welke eigenschappen zouden 
de verschillende vormen dan moeten worden geclassificeerd?; en welke eigenschappen of criteria 
zouden worden aangewezen als behorend tot de essentie van de uiteindelijke juridische definitie 
van euthanasie? Meest pregnant daarbij was de vraag of, en zo ja welke van de onderscheiden 
handelingen ethisch en juridisch toelaatbaar konden worden geacht. 
 

                                                 
1 “The political culture of conflict-avoidance, the traditional conviction that it is better to guide social developments 
than to try to stop them, was of great importance in keeping the social turmoil of these years within the limits the 
society could cope with”, Griffiths, Bood & Weyers (1998: 13) Dat uit zich bijvoorbeeld in de wijze waarop de 
Nederlandse abortuswet tot stand kwam, en ook het Nederlandse drugsbeleid en de omgang met prostitutie kan 
worden beschouwd als voorbeeld van dat streven. 
2 Kennedy (2003: 17-18) 
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3.2 Classificeren, objectiviteit en waardevrije definities 
Alvorens ik inga op de concrete discussie, is het van belang stil te staan bij een theoretisch aspect 
met betrekking tot classificeren. In het inleidende hoofdstuk haalde ik de onderzoekers Bruner & 
Amsterdam aan. Zij wijzen erop dat de keuze voor een bepaalde categorie of een voorstel over de 
criteria waarmee de categorie zou moeten worden afgebakend, nooit op zichzelf staat. Een dergelijk 
voorstel hangt samen met het doel dat de betreffende persoon daarmee voor ogen heeft en komt 
bovendien voort uit denkbeelden “about where and how that something fits into a broader vision 
of the world”.3 

Bruner & Amsterdam wijzen in dit kader op de hardnekkige maar al te menselijke misvatting dat 
onze categorieën zijn afgeleid van de verschijnselen zoals die ‘werkelijk zijn’. Als zouden 
categorieën op neutrale wijze kunnen worden gedefinieerd door de te classificeren verschijnselen 
objectief en waardevrij te benaderen. In de hier volgende beschrijving van het debat zal deze 
misvatting herhaaldelijk te zien zijn. In de besproken publicaties wordt bij het presenteren van het 
gekozen begrippenkader, steeds weer geclaimd dat de afgebakende categorieën van medisch 
handelen rond het levenseinde op neutrale en objectieve wijze tot stand zijn gekomen. Na het 
begrippenkader met die claim te hebben uiteengezet, wordt vervolgens aan de hand van ethische of 
juridische principes onderzocht welke van de onderscheiden vormen wel of niet toelaatbaar zijn. 
De suggestie wordt zo gewekt dat het gekozen begrippenkader los staat van het daaropvolgende 
betoog. 

Waarom betrokkenen een beroep doen op de waardenvrijheid of objectiviteit van de 
voorgestelde begrippenkaders, is niet zozeer van belang. Wellicht wordt zo geprobeerd het voorstel 
van een onbetwistbaar karakter te voorzien. Wel van belang is dat de geclaimde waardenvrijheid 
een fictie is, of zoals Stone het omschrijft: “There is no escape: to name is to take a stand”.4 Wie 
classificeert trekt grenzen, en hoe die grenzen worden getrokken, hangt samen met overtuigingen 
van degene die de grenzen trekt en het doel dat daarmee wordt nagestreefd. De 
begripsafbakeningen die in de hier behandelde publicaties worden voorgesteld, moeten dan ook 
steeds worden gezien als integraal onderdeel van een betoog, en niet als het neutrale, waardevrije 
uitgangspunt waar het betoog vervolgens uit voortvloeit. 
 
3.3 De deelnemers aan het debat 
Van den Berg had het lijden dat hij onacceptabel vond op tartende wijze voor iedereen zichtbaar 
gemaakt. Hij mengde zich echter niet in het debat over de vraag hoe de verschillende medische 
handelingen rond het levenseinde te benoemen. Het woord ‘euthanasie’ - het begrip waar het debat 
bij uitstek om draaide - komt in Medische macht en medische ethiek dan ook geen enkele keer voor, in 
tegenstelling tot de recensies die erover geschreven werden.5 Na uitgave van het boek nam het 
aantal publicaties waarin wel voorstellen werden gedaan over hoe het begrip ‘euthanasie’ zou 
moeten worden opgevat en afgebakend van andere vormen van dood-na-besluit, gestaag toe. Met 
het oog op een opmerking van rechtshistoricus Govaert van den Bergh, is dat niet verwonderlijk. 
Van den Bergh merkt ten aanzien van taal, recht en de effectiviteit van wetten op dat taal een vorm 
is van sociale beheersing: “wie de dingen een naam geeft, heeft het voor het zeggen”.6 In deze 
paragraaf geef ik een overzicht van de betrokkenen die zich begin jaren zeventig middels 
publicaties mengen in het classificatie-debat. In de paragraaf daarop verantwoord ik de keuze uit de 
bronnen waarmee dat debat is beschreven. 

Ten eerste waren er diverse individuele artsen, ethici, juristen en beleidsmakers die zich over het 
onderwerp uitspraken. Daarnaast publiceerden organisaties hun standpunten naar aanleiding van 
het onderwerp. De Koninklijke Nederlands Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst 

                                                 
3 Bruner&Amsterdam (2000: 19) 
4 Stone (1998: 308) 
5 Weyers (2004: 73) noemt: Sporken (1969) Medisch Contact; Schuurmans Stekhoven (1969); Leenen (1969); Amir (1969); 
Mooy (1969-1970); De Lange (1970); Van Veen (1970) 
6 Van den Bergh (1996: 578) 
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(KNMG) - een organisatie met grote autoriteit in de artsenwereld - was daarvan een van de 
belangrijkste. De KNMG heeft zich van meet af aan in het debat gemengd en zich daarin niet 
afhoudend opgesteld.7 In contrast met de open houding die de KNMG in de discussie aannam, 
stond het Nederlands Artsenverbond (NAV). Het NAV was ontstaan als reactie op het 
abortusstandpunt van de KNMG enkele jaren daarvoor. Het NAV vond dat de absolute eerbied 
voor het menselijk leven niet ter discussie mocht worden gesteld.8 Ook levensbeschouwelijke 
organisaties als de Generale Synode van de Nederlands Hervormde Kerk en het Humanistisch 
Verbond publiceerden standpunten. Hoewel er nog lang geen consensus bestond over welke 
handelingen precies moesten worden gerekend tot ‘euthanasie’, werden begin jaren zeventig twee 
organisaties opgericht die hun naam aan dat begrip ontleenden. Zowel de Nederlandse Vereniging 
voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE) als de Stichting voor Vrijwillige Euthanasie (SVE) werden 
opgericht als reactie op een rechtszaak tegen de huisarts Postma-van Boven en ontwikkelden zich 
als organisaties die de belangen van patiënten behartigden.9 

Tenslotte was de medisch-ethische beroering begin jaren zeventig ook politici niet ontgaan. Het 
kamerlid Tilanus van de CHU vestigde tijdens een debat over de begroting van Sociale zaken en 
Volksgezondheid op 3 februari 1970 de aandacht op het onderwerp. Hij deed dat direct naar 
aanleiding van de publicatie van Van den Berg, en citeerde daarbij diens nieuwe medisch ethische 
devies dat het de “arts geboden (is) menselijk leven te behouden, te sparen en te verlengen waar en 
wanneer dat zinvol is” (onderstreping in het origineel). Tilanus suggereerde een commissie in het 
leven te roepen, “teneinde het vraagstuk van medische macht en medische ethiek in studie te 
nemen”.10 Toenmalig Staatssecretaris Kruisinga stemde in, en zegde toe een adviesaanvraag aan de 
voorzitter van de Gezondheidsraad te schrijven. De voorzitter van de Gezondheidsraad vormde 
hierop de Commissie Medische Ethiek die de studie zou gaan uitvoeren. De betrokkenheid van de 
overheid in de discussie rondom ‘euthanasie’ was daarmee bezegeld. 

 
3.4 Een keuze uit de bronnen  
Dit hoofdstuk is geen volledige en uitputtende beschrijving van álle voorstellen die zijn gedaan om 
het begrip ‘euthanasie’ te definiëren en af te bakenen van andere vormen van dood-na-besluit.11 
Met name twee overwegingen hebben een rol gespeeld bij de keuze uit beschikbare bronnen. Ten 
eerste moeten de gekozen publicaties enige invloed hebben gehad op de ontwikkeling van de 
uiteindelijke classificaties. De status van de auteur speelt daarbij een rol. Wie de dingen een naam 
geeft heeft het weliswaar voor het zeggen, maar toch wordt niet naar iedere naamgever even goed 
geluisterd. Ten tweede dienen de gekozen publicaties in aantal en inhoud de ontwikkeling van het 
ruwweg vijftien jaar durende debat voldoende inzichtelijk te maken. 

                                                 
7 Deze houding van de artsenorganisatie was buitengewoon belangrijk voor de mogelijkheid van het Nederlandse 
debat. In andere landen, België bijvoorbeeld, wezen artsenorganistaties euthanasie streng af, wat een open debat in de 
weg stond. 
8 Weyers (2004: 102) vermeldt dat de eerste uiting van het bestaan van de NAV bestond uit de “Artsenaktie 
Eerbiediging Menselijk Leven”. Daarin werd artsen gevraagd of zij zich konden verenigen met een aantal stellingen 
waaronder de stelling dat de arts niet het recht heeft menselijk leven te beëindigen. 
9 Mevrouw Postma had met medewerking van haar man, eveneens huisarts, een einde had gemaakt aan het leven van 
haar moeder. Zij had haar dochter bij herhaling en met aandrang verzocht haar te helpen te sterven. De zaak kwam 
uiteindelijk terecht bij het Openbaar Ministerie, die besloot tot vervolging. De raadsman van mevrouw Postma had 
nadrukkelijk gesteld dat het ging om ‘vrijwillige euthanasie’, en dat revalidatie geen optie meer was geweest. Hij beriep 
zich op het zelfbeschikkingsrecht en het feit dat er sprake was van ondraaglijk psychisch lijden. De officier sprak in zijn 
requisitoir onder andere de vrees uit wanneer de rechtbank de “slagboom van artikel 293” zou ophalen, het einde zoek 
zou zijn. Na een langdurig proces achtte de rechtbank uiteindelijk bewezen dat mevrouw Postma haar moeder van het 
leven beroofd had op haar uitdrukkelijk en ernstige verlangen, zoals strafbaar gesteld in het uit 1886 stammende artikel 
293 W.v.Str. Uiteindelijk werd mevrouw Postma veroordeeld tot gevangenisstraf van een week voorwaardelijk met een 
proeftijd van één jaar. De officier benadrukte de integriteit en diepe bewogenheid van mevrouw Postma, en had 
daarom geen hoge straf geëist. Zie Weyers (2004: 94-97) voor een uitgebreider verslag van de zaak. 
10 Gezondheidsraad (1972: 2) 
11 Weyers (2004) geeft een uitputtende beschrijving van het proces van rechtsverandering ten aanzien van euthanasie. 
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Aan de hand van deze criteria heb ik ervoor gekozen de officiële overheidsrapporten die over 
het onderwerp zijn gepubliceerd als ijkpunten te nemen.12 De rapporten die achtereenvolgens 
zullen worden besproken zijn het rapport van de Gezondheidsraad in 1972, het rapport van de 
Gezondheidsraad in 1982 en tenslotte het rapport van de Staatscommissie Euthanasie in 1985 
waarmee de vijftien jaar durende classificatiestrijd haar beslag kreeg.  

Er is een aantal aanvullende redenen te geven waarom voor deze rapporten is gekozen. Ten 
eerste worden cruciale begrippen in elk van de rapporten gedefinieerd en toegelicht, waarmee een 
goed beeld ontstaat van de ontwikkeling van de classificaties en daarmee van de verschuiving in wat 
belangrijk werd geacht. Ten tweede bestaan de Commissies die de rapporten schreven steeds uit 
een groot aantal invloedrijke artsen, juristen en ethici die merendeels ook buiten de Commissies 
over het onderwerp publiceerden. Daarmee zijn de rapporten ten dele te beschouwen als 
tussentijdse uitingen van consensus. Ten slotte zou het begrippenkader dat werd vastgesteld door 
de Staatscommissie Euthanasie in 1985, de uiteindelijke basis vormen voor het huidige juridische 
controle-apparaat voor medisch handelen rond het levenseinde. 

Naast de overheidsrapporten zal ook aandacht worden besteed aan een publicatie van de 
gezondheidsjurist Henk Leenen uit 1977. Reden daarvoor is dat Leenen achteraf bezien een 
bepalende rol heeft gespeeld ten aanzien van de uitkomst van het debat. Hij was bovendien vice-
voorzitter van de Staatscommissie Euthanasie. Vanuit die invloedrijke positie kon hij zijn reeds in 
1977 gepubliceerde standpunten opnieuw naar voren brengen. 

Zoals gezegd centreerde het classificatie-debat zich voornamelijk rond de afbakening van het 
begrip ‘euthanasie’. In de komende paragraaf schets ik kort de verschillende betekenissen die dit 
begrip in de periode van voor 1970 kreeg toebedeeld. In de daaropvolgende paragraaf wordt het 
eerste rapport van de Gezondheidsraad uit 1972 besproken. 
 
3.5 Euthanasie: zachte dood of gruweldaad 
De term euthanasie kwam in de vooroorlogse medisch-ethische literatuur al af en toe voor. Weyers 
constateert dat het woord in ruwweg vier verschillende betekenissen werd gebruikt: de dood als een 
vanzelfsprekend en berustend ondergaan van het sterven; de dood als een gewild gevolg van een 
actief ingrijpen; de dood als neveneffect van pijnbestrijding met behulp van potentieel dodelijke 
opiaten; en de dood als gevolg van nalaten van medisch ingrijpen.13 Alle door Weyers 
geraadpleegde auteurs keuren de tweede vorm categorisch af als immoreel en indruisend tegen 
religieuze geboden. De derde en vierde vorm werden in uitzonderlijke gevallen toelaatbaar geacht.14 

In de jaren vijftig en zestig waarin de geavanceerde medische techniek haar opmars maakte, 
werd regelmatiger gepubliceerd over het onderwerp. De betekenissen die aan ‘euthanasie’ werden 

                                                 
12 De selectie uit de bronnen betekent dat de verschillende rechtzaken die in de periode van 1970 tot 1985 werden 
gevoerd, maar beperkt aan bod komen. Dat doet wellicht wat vreemd aan, aangezien de ontwikkeling van juridische 
classificaties hier centraal staat. De jurisprudentie is, zoals Weyers heeft beschreven, van cruciaal belang geweest voor 
het proces van rechtsverandering ten aanzien van wat vandaag de dag wordt verstaan onder ‘euthanasie’. 
Desalniettemin is de invloed van de strafprocessen op de ontwikkeling van de classificaties waarmee men de 
verschillende vormen van dood-na-besluit is gaan onderscheiden, beperkt geweest. Het woord euthanasie werd tijdens 
de rechtzaken zelden gebruikt, en in de vonnissen wordt het nooit genoemd. Dat komt omdat een strafrechter een 
vonnis moet baseren op delictomschrijvingen die zijn gegeven in artikelen in het Wetboek van Strafrecht, en daarin 
komt het begrip ‘euthanasie’ niet voor. Ik zal uitsluitend aandacht besteden aan jurisprudentie wanneer er in de 
betreffende rapporten naar wordt verwezen om het gevoerde betoog ten aanzien van de afbakening van begrippen 
kracht bij te zetten. 
13

 Weyers (2004: 37) 
14

 Zo schrijft de arts Van Mourik Broekman in 1946 dat er situaties zijn waarin men “een ongelukkige mag helpen om 
rustig in te slapen”. Ten aanzien van euthanasie concludeert hij dat: “hier geen rechtsregel kan gelden voor den patiënt, 
die zich verantwoord acht tot dezen zachten vorm van zelfmoord over te gaan door hem b.v. te straffen, als de poging 
mislukt. Wel moet deze o.i. blijven gelden voor den medicus, die als principe van zijn ambt moet hooghouden dat hij 
het léven moet stutten ten uiterste, en dat hij niet den dóód mag dienen… Niemand zal hem echter met steenen mogen 
werpen, als hij in een gevoel van medeleven met den lijder dien bij exceptie, direct of indirect, een handreiking biedt ter 
verlossing uit het lijden”. Van Mourik Broekman (1946), geciteerd in Weyers (2004: 47). 
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verbonden bleven echter breed uiteen waaieren. Euthanasie had steeds betrekking op overlijden 
volgend op een besluit dat door een medicus werd genomen, en betekende in die zin zoveel als 
dood-na-besluit. Met uitzondering van de opvatting van uitgesproken tegenstanders die euthanasie 
koppelden aan de gruwelen van de Nazi’s ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, werd met de term 
euthanasie ook steeds gerefereerd aan het goede sterven ofwel de zachte dood.15 

Het zachte sterven is een wens van alle tijden, wat de etymologie van het van oorsprong oud 
Griekse woord ‘euthanasie’ - eu = zacht, thanatos = dood - bevestigt. Met de toegenomen 
medische macht werd de zachte dood in plaats van gewenst, steeds vaker opgeëist. Naast het idee 
van de maakbare mens, kwam de gedachte op dat het sterfbed van mensen niet langer gepaard 
hoefde te gaan met gruwelijk lijden. In dergelijke gevallen zou volgens sommigen de absolute 
eerbied voor het leven niet meer vanzelfsprekend gelden, omdat er in geval van dergelijk lijden niet 
meer echt sprake zou zijn van leven. 

Het ideaal van een pijnloze zachte dood zagen velen binnen handbereik komen, en in discussies 
werd de naam die de oude Grieken daaraan hadden gegeven steeds in de mond genomen. Met 
name voorstanders van euthanasie begonnen hun betoog regelmatig met de etymologische 
oorsprong van het woord euthanasie, om daar vervolgens een moderne draai aan te geven. Het 
lastige was echter, dat de één steeds net anders draaide dan de ander.16 De tegenstanders 
refereerden zoals gezegd aan een heel andere periode uit de geschiedenis, die met de zachte dood 
niets van doen had. Zij brengen het begrip ‘euthanasie’ steeds in verband met Hitlers’ ‘vernichtung 
lebensunwerten lebens’, en pogen daarmee een discussie over het onderwerp in de kiem te 
smoren.17 Dat is niet gelukt. Het onderwerp werd in Nederland bespreekbaar. In de komende 
paragraaf wordt beschreven wat er volgens het rapport van de Gezondheidsraad anno 1972 moest 
worden verstaan onder ‘euthanasie’. 
 
3.6 De Gezondheidsraad (1972): het belang van de patiënt 
In 1970 kreeg de Commissie Medische Ethiek de opdracht om onderzoek te doen naar de ethische 
en juridische vragen die werden opgeworpen naar aanleiding van de veranderingen in de medische 
praktijk. In het rapport met de titel Interim-advies inzake euthanasie wordt de aanleiding voor het 
onderzoek gelegd bij de publicatie van Van den Berg. Diens voorgestelde medisch ethische 
stelregel dat het de ‘arts geboden is menselijk leven te behouden, te sparen en te verlengen waar en 
wanneer dat zinvol is’, zal als uitgangspunt worden gehanteerd. 

De Commissie De Vreeze, samengesteld uit artsen, ethici en een aantal vooraanstaande 
juristen18, geeft aan zich in het rapport voornamelijk op de ‘euthanasie’-kwestie te zullen richten. In 
het rapport wordt geconstateerd dat het niet duidelijk is naar wat voor soort handelingen 
‘euthanasie’ eigenlijk verwijst, en dat het niet eenvoudig is een “voor iedereen bevredigende 
definitie vast te stellen”. Gezien de onderzoeksopdracht zien de Commissie-leden zich echter 

                                                 
15

 De arts Van der Sluis is een voorbeeld van een tegenstander. In zijn opvatting viel er niets goeds te bespeuren bij 
euthanasie. Hij definieerde euthanasie als “het doden van zieken, onvolwaardigen en oude van dagen op grond van hun 
ziekte, onvolwaardigheid of ouderdom, al dan niet met hun toestemming”. Geciteerd in Weyers (2004: 123) 
16

 De verpleeghuisarts Leering zag in het begrip euthanasie een probleem, juist omdat hij vond dat het een dubbele 
bodem had. “Enerzijds is er het duidelijke doel een mens te doden of te laten sterven, terwijl anderzijds - in diezelfde 
term - de behandeling ook geëxculpeerd wordt, daar de medicus dan een goede, en tijdige, en lijdensverzachtende, en 
barmhartige, en eerlijke, en zinvolle, en preventieve, enzovoort daad heeft gesteld”. Leering (1977: 235) 
17

 Tegenstanders sprake wel van euthanasiasme, of nog venijniger van euthanazisme. Zie Weyers (2004: 123, noot 7). 
Vandaag de dag wordt ‘euthanasie’ in Nederlandse publicaties zelden tot nooit meer met Nazi-Duitsland in verband 
gebracht. In het buitenland wordt het Nederlandse beleid echter nog veelvuldig in die context geplaatst. 
18 De Commissie bestaat naast J.Th.M. de Vreeze (jurist, hoogleraar aan de medisch faculteit in 
Nijmegen) uit A.P. van Beeck Vollenhoven (beroep onbekend), Th.C.J. Beemer (moraal-theoloog), J. 
Crul (anesthesioloog), J.A. Dallmeijer (huisarts), E. Dekker (inspectie volksgezondheid), R. Drion 
(geneeskundig hoofdinspecteur van de volksgezondheid), C.J. Goudsmit (jurist), M. Knap (rechter), S.A. de Lange 
(neurochirurg), H.J.J. Leenen (jurist), J.H. van Meurs (zenuwarts), J.J.M. Michels (arts), J.F. Rang (jurist), H. Roelink 
(secretaris-arts KNMG), H.A.H. van Till- d’Aulnis de Bourouill (jurist), G. Dekker (arts, secretaris-rapporteur) en J.F. 
Beernink (secretaris). 
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genoodzaakt de verschillende handelingscategorieën nader te definiëren. De Commissie garandeert 
daarbij dat er “in deze definities geen waardeoordelen worden uitgesproken”.19 In het onderstaande 
kader zijn de definities weergegeven die de Commissie in het rapport heeft vastgesteld. 

De Commissie onderscheidt verschillende vormen van ‘euthanasie’, hetgeen destijds op 
vergelijkbare wijze ook door andere auteurs werd gedaan.20 ‘Euthanasie’ blijft een paraplu-begrip 
waar diverse vormen van medisch handelen rond het levenseinde onder vallen. De Commissie 
neemt uitdrukkelijk afstand van het begrip stervensfase, dat sommigen destijds wilden inzetten als 
criterium om bepaalde handelwijzen te kunnen onderscheiden. Het begrip wordt ongeschikt 
geacht, omdat het niet scherp te begrenzen zou zijn wanneer de stervensfase ingaat. Hoewel in 
latere rechtszaken nog ter discussie kwam te staan of de ‘stervensfase’ niet toch vereist zou zijn 
voor toelaatbare ‘euthanasie’, heeft het begrip het nooit tot onderscheidend criterium geschopt.21 
 

Definities gehanteerd in het Interim rapport inzake euthanasie, Gezondheidsraad (1972)22 
 
Euthanasie: Euthanasie is een opzettelijk levensverkortend handelen of een opzettelijk nalaten van 
levensverlengend handelen bij een ongeneeslijke patiënt in diens belang. (Bij handelen wordt in dit verband 
uitsluitend gedacht aan handelen door een medicus of onder diens directe verantwoordelijkheid.) 
 
Vrijwillige euthanasie: Vrijwillige euthanasie is het toepassen van euthanasie met uitdrukkelijke en geldige 
instemming van de betrokkene. (Indien er geen geldige instemming kenbaar is gemaakt, kan men dus niet 
van vrijwillige euthanasie spreken.) 
 
Onvrijwillige euthanasie: Onvrijwillige euthanasie is het toepassen van euthanasie zonder uitdrukkelijke en 
geldige instemming van de betrokkene. (Men past dus onvrijwillige euthanasie toe indien men dit doet 
zonder dat de betrokkene zijn instemming daartoe op geldige wijze heeft kenbaar gemaakt.) 
 
Passieve euthanasie: passieve euthanasie is euthanasie door het niet of niet meer toepassen van 
levensverlengende middelen of handelingen. (De patiënt sterft dan aan zijn eigen, in hem reeds aanwezige 
doodsoorzaak.) 
 
Actieve euthanasie: Actieve euthanasie is euthanasie door het toepassen van levensverkortende middelen 
of handelingen. (De patiënt sterft dan aan deze middelen of handelingen.) 
 
 
Na de verschillende vormen van ‘euthanasie’ te hebben gedefinieerd waarin “geen waardeoordelen 
worden uitgesproken”, stelt de Commissie dat 

 
euthanasie tot voor kort in de Nederlandse medische wereld ethisch ontoelaatbaar werd geacht, 
op grond van de regel van absolute eerbied voor het menselijk leven, in welke vorm zich dit ook 
voordeed. Thans komt van verschillende kanten de vraag om hierin tot een meer genuanceerd 
standpunt te komen.23 

                                                 
19 Gezondheidsraad (1972: 12) 
20 De onderscheidingen ‘passief’, ‘actief’, ‘vrijwillig’ en ‘onvrijwillig’ werden ook door de ethicus Sporken gehanteerd. 
De protestantse hoogleraar theologie Roscam-Abbing gebruikte iets afwijkende termen als ‘gevraagde’, ‘ongevraagde’ 
en ongewilde’ euthanasie.Weyers (2004: 84) 
21 Begin jaren negentig deed toenmalig Minister van Justitie Hirsch-Ballin nog een poging ‘stervensfase’ een rol te laten 
spelen in het afbakenen van ‘euthanasie’, maar zijn suggestie werd afgedaan als achterhaald. Onder andere in de zaak 
Wertheim en in de Chabot-zaak die respectievelijk eind jaren zeventig en halverwege de jaren negentig speelden, kwam 
het criterium ter sprake. Andermaal werd duidelijk dat het niet zou worden aangemerkt als vereiste voor ‘euthanasie’. 
22 Alle tekst in het kader is geciteerd, dus ook de tekst tussen haakjes. (Gezondheidsraad 1972: 12-13) 
23 De Commissie specificeert van welke kanten die vraag kwam. Het lijden blijkt steeds een belangrijk motief voor de 
vraag tot een nieuw euthanasie-standpunt te komen. Achtereenvolgens worden genoemd; de familie: “dit verschrikkelijk 
lijden is niet meer aan te zien, het lijkt zinloos”; de maatschappij: “schaarse middelen kunnen beter worden besteed aan 
mensen met meer levenskansen”; de arts: “heeft het zin dit leven nog te rekken terwijl daarmee alleen het lijden wordt 
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Hier wordt meteen zichtbaar dat waardeoordelen juist de stuwende kracht zijn achter de exercitie 
die moet leiden tot nieuw afgebakende begrippen. De Commissie schreef geen rapport dat tot de 
conclusie zou leiden dat elke door hen onderscheiden vorm ontoelaatbaar werd geacht. In dat geval 
zouden onderscheidingen immers evengoed achterwege kunnen blijven. Een categorische afwijzing 
van ‘euthanasie’ “in welke vorm zich dit ook voordeed” rekende de Commissie tot het verleden. 
Het opstellen van de definities was daarmee niet waardevrij, maar was geworteld in het idee dat het 
oude medisch-ethische principe van absolute eerbied voor het leven had afgedaan, en moest worden 
genuanceerd. 

In overeenstemming met andere auteurs in die tijd, stelt de Commissie uitdrukkelijk dat de vraag 
of ‘euthanasie’ zou kunnen of mogen worden toegepast, “op het directe terrein van de arts” ligt.24 
De mogelijkheid van toelaatbare euthanasie uitgevoerd door niet medici, wordt daarmee al vroeg 
buiten de discussie geplaatst. Door de definitie van ‘euthanasie’ toe te spitsen op de ‘ongeneeslijke 
patiënt’ komt de beperking van ‘euthanasie’ tot het medische domein tot uiting. 

Om te onderzoeken welke van de door haar onderscheiden vormen van ‘euthanasie’ mogelijk 
toelaatbaar zouden zijn, distilleert de Commissie een aantal principes en uitgangspunten uit de 
medisch ethiek waaraan volgens de Commissie “in het algemeen waarde wordt toegekend”.25 Op 
basis van die principes wijst de Commissie een aantal kernfactoren aan. 

De wil van de patiënt wordt door de Commissie aangewezen als van groot belang voor 
eventueel toelaatbare ‘euthanasie’. “De patiënt heeft zijn eigen morele opvattingen, en de arts heeft 
daar rekening mee te houden”, schrijft de Commissie.26 Soms zou de patiënt zijn wil echter niet 
meer goed zelf kunnen uiten. In dat geval zou de familie een rol moeten spelen bij het bepalen van 
zijn of haar belangen. De ernst van het lijden van de patiënt werd daarbij essentieel geacht. Een 
leven dat slechts bestaat uit “verschrikkelijk”, “ondraaglijk” en “zinloos” lijden zou strijdig zijn met 
de belangen van de patiënt. ‘Euthanasie’ zou dan wellicht kunnen worden gerechtvaardigd, aldus de 
Commissie. 

De door de Commissie gehanteerde argumenten op basis waarvan ‘euthanasie’ mogelijk 
toelaatbaar zou kunnen zijn, kunnen worden samengevat met de termen ‘barmhartigheid’ en 
‘zelfbeschikking’. Deze argumenten werden destijds ook door andere auteurs ingebracht, waarbij 
sommige auteurs het zwaartepunt legden bij het eerste, en andere bij het tweede argument.27 

De Commissie concludeert met betrekking tot de toelaatbaarheid van de geclassificeerde 
vormen van ‘euthanasie’, dat passieve onvrijwillige en passieve vrijwillige ‘euthanasie’ niet strafbaar zijn en 
dus niet door nieuwe wetten hoeven worden geregeld.28 Met betrekking tot actieve vrijwillige en 
vooral actieve onvrijwillige ‘euthanasie’ is de Commissie terughoudend. Die vormen moesten als 

                                                                                                                                                            
verlengd” en als laatste de patiënt. Daarbij wordt echter opgemerkt: “De vraag naar euthanasie komt slechts zelden van 
de patiënt”. Als die vraag toch kwam, dan was een veelvoorkomend motief daarbij: “mijn lijden is ondraaglijk” 
(cursiveringen dvt). Gezondheidsraad (1972: 19-20) Er is niet aangegeven waar de Commissie de bewering dat de vraag 
zelden van de patiënt komt, op baseerde. 
24 Gezondheidsraad (1972: 12) 
25 Op de eerste plaats werd de aloude “eerbied voor het leven” genoemd. Vervolgens werd genoemd de “erkenning van 
een zeker recht van het individu een persoonlijke keuze t.a.v. het eigen welzijn te mogen doen”. Het derde 
uitgangspunt was “de behartiging van het belang van de gemeenschap”, waarbij direct werd gesteld dat “de vraag is in 
hoeverre aan de wens van de patiënt beperkingen mogen worden opgelegd door het belang van de gemeenschap”. 
Gezondheidsraad (1972: 19) 
26 De Commissie gaf bovendien aan dat indien patiënt een schriftelijke wilsverklaring had opgesteld, dat ook die 
“doorslaggevend is voor hetgeen de arts (…) mag doen, niet mag doen of ook moet doen”. Gezondheidsraad (1972: 
25) 
27 Het eerste argument wordt met name gehanteerd door auteurs die levensbekorting bij ondraaglijk lijden verdedigen 
zoals Sporken, Leering, Van Till en Rang. Roscam Abbing, Klever en Ekelmans leggen de nadruk op zelfbeschikking. 
Zie Weyers (2004: 87) 
28 De Commissie gaf aan dat een arts het recht heeft een behandeling te staken als dat besluit is genomen naar “ ‘beste 
weten en vermogen’ volgens zijn ‘kennen en kunnen’ en in het belang van de patiënt” (cursivering dvt). Gezondheidsraad 
(1972: 25) 
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strafbaar feit aangemerkt blijven. Desondanks pleit de Commissie niet voor een absoluut verbod. 
De Commissie acht het in principe niet toelaatbaar een menselijk leven opzettelijk te beëindigen, 
maar geeft aan dat 

 
mochten er zich gevallen voordoen van een conflict van plichten, (…) dan zal de arts te allen 
tijde in staat moeten zijn zich te verantwoorden tegenover de nabestaanden en ook tegenover de 
justitie, aangezien levensberoving op verzoek en dus ook actieve euthanasie op verzoek 
strafbaar gesteld is in het Wetboek van Strafrecht, art. 293-294.29 

 
Met het rapport van de Commissie werd een stap gemaakt in de ontwikkeling van het juridische 
begrippenkader ten aanzien van medisch handelen rond het levenseinde. En hoewel de Commissie 
garandeert dat er met de door haar gekozen definities “geen waardeoordelen worden 
uitgesproken”, dragen die definities de sporen van de argumenten op basis waarvan ‘euthanasie’ 
mogelijk toelaatbaar zou kunnen zijn. De door de Commissie gekozen definitie van ‘euthanasie’ 
kan niet los worden gezien van de door de Commissie gedistilleerde medisch ethische beginselen 
van ‘barmhartigheid’ en ‘zelfbeschikking’. Die morele uitgangspunten gaven aan langs welke punten 
de classificatie-grenzen moesten worden getrokken. 
 
3.7 Een ‘hiaat’ in het rapport: pijnbestrijding en de doctrine van het dubbel effect 
Een handeling die in het rapport niet maar door veel andere auteurs in die tijd wel werd 
onderscheiden, had betrekking op pijnbestrijding. Een dokter kan soms besluiten morfine, het veel 
gebruikte middel bij pijnbestrijding, aan een patiënt toe te dienen in een hoeveelheid waarvan de 
arts denkt dat het leven van de patiënt daarmee zou kunnen worden verkort of beëindigd. Dergelijk 
handelen zou onder bepaalde omstandigheden kunnen worden gerechtvaardigd, een idee dat is 
terug te voeren tot de zogenaamde ‘doctrine van het dubbel effect’. In de loop van dit boek zal 
blijken dat deze doctrine tot op de dag van vandaag een even invloedrijke als problematische rol 
speelt in de regulering van medisch handelen rond het levenseinde. Ik zet de doctrine hier daarom 
kort uiteen.30 

De dubbel-effect doctrine is een van oorsprong katholieke ethische leer, die sinds lange tijd 
wordt ingezet in de medische ethiek en de medische praktijk. In 1937 zet de katholieke theoloog L. 
Bender de leer uiteen in een publicatie getiteld Gij zult niet dooden. Levensrecht, Dooden, Euthanasie, 
Vruchtafdrijving.31 Op basis van de dubbel-effect doctrine maakt Bender een onderscheid tussen het 
moreel verwerpelijke “rechtstreeks” of “direct dooden” en het onder voorwaarden toelaatbare 
“zijdelings” of “indirect dooden”. Er moet dan worden voldaan aan de volgende vier voorwaarden: 

Ten eerste mag alleen het goede gevolg (verlichting van pijn, lijden) en niet het kwade gevolg (de 
dood) van de handeling (toedienen van morfine) worden beoogd. Ten tweede mag de handeling 
nooit “in zich slecht zijn”.32 De derde voorwaarde is dat het goede gevolg (pijnverlichting) niet 
door middel van het kwade gevolg (de dood) tot stand mag komen.33 En ten slotte moet het goede 
gevolg opwegen tegen het kwade gevolg, dat mede veroorzaakt wordt. 

Als een handeling aan al deze voorwaarden voldoet, schrijft Bender, is “het dooden niet gewild 
als begeerenswaardig doel of middel (…). [Z]ulk een daad mag verricht worden en is dus ondanks 
het slechte gevolg niet zedelijk kwaad”.34 In 1956, betoogt Paus Pius XII op basis van de dubbel 

                                                 
29 Gezondheidsraad (1972: 27-28) 
30 Zie voor een beschrijving ook Griffiths et al. (1998:162) 
31 Bender (1937) 
32 Bender geeft daarbij als voorbeeld dat men iemand nooit met een dolk in het hart mag steken om hem van een 
vreselijke vuurdood te redden. Bender (1937: 31) 
33 Bender illustreert dat met het idee dat je iemand wel in het water mag werpen om hem te behoeden voor de 
vuurdood, maar daartoe mag je iemand niet de keel dichtknijpen. “In het eerste geval bereik ik het doel door middel 
van de verdrinkingsdood; de vlammen zijn al gebluscht vóór de man verdrinkt”. Bender (1937: 31) 
34 Bender (1937: 33) 
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effect-leer, dat het toedienen van pijnbestrijdende middelen met de dood als voorzien maar 
ongewild neven-effect, moreel toelaatbaar is. 

In het rapport van de Gezondheidsraad werd geen aandacht besteed aan de doctrine noch aan 
de dood als gevolg van pijnbestrijding. Wellicht achtte de Commissie dergelijk handelen een zo 
vanzelfsprekend onderdeel van de geneeskunde dat ze het niet noemenswaardig vond. Andere 
auteurs deden dat destijds wel, en classificeerden het als ‘indirecte euthanasie’. Deze term zal in het 
debat nog herhaaldelijk opduiken. 
 
3.8 Midden jaren zeventig 
Het rapport van de Gezondheidsraad werd aan de minister aangeboden, die aangaf een reactie voor 
te bereiden. Weyers constateert echter dat de aandacht voor het onderwerp in de Nederlandse 
politiek bijna geheel verstomde.35 In 1975 voltooide de Gezondheidsraad een tweede interim-
rapport, Advies inzake euthanasie bij pasgeborenen. In dat rapport worden dezelfde definities als in het 
eerste rapport gehanteerd. Vooral voor ‘actieve euthanasie’ bij pasgeborenen wordt gewaarschuwd: 
“Het bij de wet uitdrukkelijk stellen van grenzen aan de bescherming van menselijk leven zou een 
gevaarlijk precedent scheppen.” Ondanks dat gevaar laat de Commissie de deur op een kier: 
“Omschrijving van de voorwaarden is niet uit te sluiten”.36  

  Hoewel de politiek en haar bewindslieden zwegen, werd midden jaren zeventig nog altijd 
veel gepubliceerd op het gebied van ‘euthanasie’. Bovendien moest een aantal artsen voor de 
rechtbank verschijnen om zich te verantwoorden voor beëindiging van het leven van een patiënt.37 
In die rechtszaken ging het zoals eerder opgemerkt, niet om het definiëren van nieuwe classificaties. 
De rechters baseerden zich op de beschikbare artikelen uit het Wetboek van Strafrecht, en daarin 
kwam het begrip ‘euthanasie’ niet voor. De rechtszaken droegen dan ook niet rechtstreeks bij aan 
de omschrijving van wat onder ‘euthanasie’ moest worden verstaan en hoe dat moest worden 
afgebakend van andere vormen van medisch handelen rond het levenseinde. De classificatie-strijd 
duurde echter onverminderd voort, de definities die de Gezondheidsraad had voorgesteld ten spijt. 

Er was een aantal auteurs dat betwijfelde of de op papier onderscheiden vormen van 
‘euthanasie’ ook in praktijk als zodanig identificeerbaar zijn. Zo wordt in de standpuntbepaling ten 
aanzien van ‘euthanasie’ van de Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk 
geconstateerd dat er “uiterst vloeiende overgangen zijn” tussen ‘actieve’ en ‘passieve euthanasie’.38 
Ook de jurist Rood is van mening dat het onderscheid tussen deze handelingen niet “principieel is, 
maar gradueel”.39 De gebroeders Heering, een theoloog en een arts, tenslotte, achtten het niet 
zinnig verschillende vormen van ‘euthanasie’ te onderscheiden aan de hand van het soort of de 
hoeveelheid medicamenten. Zij beschouwen ‘euthanae’ dan ook in de eerste plaats als “het 
begeleiden van een hopeloos zieke naar een milde dood”.40 Hoe dat medisch technisch tot stand 
wordt gebracht zou van ondergeschikt belang zijn. 

Bijna niemand leek echter nog van mening dat menselijk leven in elke vorm altijd, absoluut en 
tegen elke prijs in stand gehouden moest worden. De behoefte aan een helder en breed gedragen 
antwoord op de vraag naar de grens tussen zinvol en zinledig in stand houden, sparen of verlengen 
van menselijk leven, bleef daarom bestaan. De kanttekeningen van bovenstaande critici die 
twijfelden aan de mogelijkheid van het maken van onderscheid tussen verschillende vormen van 
‘dood-na-besluit’, maakten dan ook weinig kans. Sommige van de voorgestelde onderscheidingen 
werden na verloop van tijd steeds minder problematisch geacht. De meeste deelnemers aan de 
publieke discussie stemden ermee in dat het een arts zou moeten worden toegestaan zowel de als 
                                                 
35 Incidenteel vroeg een kamerlid of de minister of staatssecretaris al een reactie had geformuleerd. Toenmalig 
staatssecrataris Hendriks en Minister van Justitie Van Agt antwoordden daarop dat ze nog niet zover waren, waarop de 
stilte terugkeerde. Weyers (2004: 116) 
36 Geciteerd in Weyers (2004: 109) 
37 De belangrijkste belangrijke daarvan was de Postma zaak (zie noot 9). 
38 Weyers (2004: 91) 
39 Weyers (2004: 104) 
40 Weyers (2004: 104) 
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indirect geclassificeerde vorm van ‘euthanasie’ - de dood als neveneffect van pijnbestrijding - als de 
passieve vorm - de dood als gevolg van het stoppen en/of nalaten van een behandeling - te 
verrichten.  De als actief gekenschetste vorm van ‘euthanasie’ bleef echter sterk omstreden, alsmede 
de precieze definitie ervan. 

Sommigen vonden ‘actieve euthanasie’ te ver gaan. Als argument daarvoor werd gewezen op de 
eerbied voor het leven, het gevaar dat het vertrouwen in de medische stand kon worden beschadigd 
en het risico dat het toelaten van de ‘actieve’ vorm van levensbeëindigend handelen zou kunnen 
leiden tot een afbrokkeling van normen.41 De voorstanders van ‘actieve euthanasie’ beriepen zich 
op het idee van barmhartigheid en in toenemende mate het recht op zelfbeschikking.42 Met name 
de nadruk op autonomie en zelfbeschikking nam toe, wat directe gevolgen had voor de wijze 
waarop ‘euthanasie’ uiteindelijk zou worden gedefinieerd. Eén van de meest invloedrijke 
voorstanders van het recht op zelfbeschikking was de jurist H.J.J. Leenen, die ook stellige 
opvattingen had over de wijze waarop de ‘dood-na-besluit’ in verschillende vormen moest worden 
geclassificeerd. 
 
3.9 Leenen en de schijngestalten 
Leenen had zich in de loop van de jaren zeventig sterk gemaakt voor de oprichting van het 
gezondheidsrecht als op zichzelf staande juridische discipline.43 Uitgangspunt van zijn visie op het 
gezondheidsrecht was het zelfbeschikkingsrecht, waarmee hij de eigen verantwoordelijkheid van de 
patiënt wilde benadrukken. Leenen heeft dat idee onder meer uitgewerkt met betrekking tot het 
vraagstuk van medisch handelen rond het levenseinde. In 1977 publiceert hij daarover in een 
invloedrijke bijdrage aan de bundel Euthanasie.44 Zijn positie zou grote invloed hebben op de 
ontwikkeling van het begrippenkader ten aanzien van medisch handelen rond het levenseinde. 

Leenen houdt in het artikel onder andere een pleidooi om euthanasie te definiëren als “een 
opzettelijk levensverkortend handelen (inclusief nalaten) door een ander dan de betrokkene op 
diens verzoek”.45 Hij bekritiseert concurrerende definities uit die tijd, waarin elementen werden 
opgenomen als ‘ongeneeslijke ziekte’, ‘ondraaglijk lijden’ of ‘stervensfase’. Leenen ageert tegen 
dergelijke toevoegingen omdat deze “oordelen over het al dan niet geoorloofd zijn van euthanasie 
in de definitie brengen”. Dat is slordig denken, vindt Leenen, want “bij de definiëring van een 
begrip gaat het om de objectieve kenmerken die het wezen van het te definiëren begrip bepalen”.46 
Wat Leenen precies met ‘objectivieve’ kenmerken bedoelde lichtte hij niet toe, maar hij ging er 
kennelijk van uit dat zijn definitie niet aan de door hem aangewezen tekortkoming leed. 

Leenen’s retoriek op dit punt, is vergelijkbaar met de eerder besproken claim van de 
Gezondheidsraad dat de door haar gekozen definities geen waarde-oordeel zouden bevatten. 
Echter, evenmin als de definities van de Gezondheidsraad, dient de door Leenen gekozen definitie 
los te worden gezien van zijn betoog en de medisch ethische positie die door hem werd 
ingenomen. Leenen wierp zich immers op als pleitbezorger van het recht op zelfbeschikking van de 
patiënt, waarmee een noodzakelijke voorwaarde voor toegestane ‘euthanasie’ achteraf bezien haast 

                                                 
41 Weyers (2004: 119) 
42 Tegenstanders betwijfelden juist of er in een situatie van ernstig lijden nog wel over zelfbeschikking kon worden 
gesproken. Weyers (2004: 147) 
43 Die discipline kwam er ook, wat werd bezegeld met de oprichting van het Nederlandse Tijdschrift voor Gezondheidsrecht in 
1977. Een jaar later publiceerde Leenen het boek Rechten van de mens in de Gezondheidszorg, waarin veel van het hier 
besproken artikel werd herhaald. Later verscheen het boek als eerste deel van het Handboek Gezondheidsrecht waarvan in 
2000 de vierde herziene druk verscheen. 
44 Leenen (1977) Leenen schrijft dat hij veel ethische literatuur “betuttelend” vindt, “omdat men wil uitmaken hoe een 
ander over zijn leven dient te beschikken. Het existentiële einde van de mens is de dood en waarom zou het onethisch 
zijn daarover zelf te beslissen?” Leenen (1977: 88) 
45 Leenen (1977: 80) 
46 Leenen (1977: 80) 
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voor het oprapen lag. Precies door het verzoek in zijn definitie centraal te stellen, nam Leenen het 
element op waarmee euthanasie vanuit zijn standpunt gezien geoorloofd kon zijn.47 

Het definitie-voorstel van Leenen wijkt af van het voorstel van de Gezondheidsraad, waarin niet 
het verzoek maar het belang van de patiënt centraal werd gesteld. Leenen wilde levensbeëindiging ‘in 
het belang van de patiënt’ echter nadrukkelijk buiten de definitie plaatsen, wat blijkt als hij schrijft: 
“Niemand is gerechtigd om over het leven van een ander te beschikken, indien die ander niet in 
staat is over zichzelf te beschikken (…) Onvrijwillige euthanasie is moord of doodslag”.48 Het 
belang van de patiënt zou door niemand anders dan de patiënt zelf kunnen en mogen worden 
bepaald. Daarmee poogde Leenen de problematiek van bijvoorbeeld irreversibele coma-patiënten 
en zwaar defecte neo-naten buiten de discussie over ‘euthanasie’ te houden. 

Het betoog van Leenen wijkt ook op een ander punt af van dat van de Gezondheidsraad. In het 
artikel betoogt Leenen dat het door velen gemaakte onderscheid tussen ‘actieve’ en ‘passieve 
euthanasie’, “niet houdbaar” is en bovendien “juridisch niet relevant (…) Indien men nalaat te 
handelen, terwijl men dient te handelen, handelt men ook. Of je een proces start of niet stopt, heeft 
hetzelfde effect”.49 Het onderscheid zou slechts een kwestie van formulering zijn, aldus Leenen, die 
ook een opzettelijk nalaten van handelen dat het leven verlengt in zijn definitie van ‘euthanasie’ 
opneemt. 

Volgens Leenen moest het onderscheid tussen actief en passief definitie overboord worden 
gezet, omdat het “een versluiering van de werkelijkheid” zou betekenen. Dat onderscheid zou 
volgens Leenen in wezen gaan om het verschil tussen ‘vrijwillige’ en ‘onvrijwillige euthanasie’. En 
volgens Leenen is het laatste geen ‘euthanasie’, maar ‘moord’. Vanwege het valse onderscheid 
tussen actief en passief, achtte Leenen ‘passieve onvrijwillige euthanasie’ dan ook even 
ongeoorloofd als ‘actieve onvrijwillige euthanasie’.50 

Dat betekende niet dat een arts nooit een behandeling zou mogen staken. Volgens Leenen mag 
dat in sommige gevallen wel degelijk, en om die gevallen te classificeren zou het begrip “zinloze 
medische handeling” moeten worden gehanteerd. Leenen betoogde dat de “zin van het leven” - 
waarvan de beoordeling volgens hem buiten de competentie van de medicus ligt - scherp moet 
worden onderscheiden van de “zin van medisch handelen” dat de arts wél zou kunnen beoordelen. 
Sterker nog, dat is zijn plicht, stelde Leenen, want “waar zijn handelen zinloos wordt, eindigt zijn 
bevoegdheid tot dat handelen en gaat dat over in mishandelen” (cursivering Dvt). Zelfs als de 
patiënt om behandeling zou verzoeken, zou de arts een zinloze medische handeling mogen staken 
of nalaten, want “tot het zinloze is niemand gehouden”.51 

Leenen betoogde dat het staken van een zinloze medische handeling tot de schijngestalten van 
euthanasie moet worden gerekend. Deze schijngestalten waren Leenen een plaag, want ze zouden 
het zicht op de werkelijke ‘euthanasie’ vertroebelen. Bij andere auteurs verwees ‘euthanasie’ naar 
verschillende vormen van dood-na-besluit, en gaf het adjectief (passief, actief, et cetera) aan om 
welke vorm het ging. Leenen onderscheidde eveneens verschillende vormen van ‘dood-na-besluit’, 
maar reserveerde het begrip ‘euthanasie’ uitsluitend voor de door hem gedefinieerde handeling. 
Alleen als een handeling voldeed aan de eigenschapen die Leenen in zijn definitie had vastgelegd, 
zou deze als euthanasie mogen worden geclassificeerd. De andere vormen van ‘dood-na-besluit’ 
moesten worden gerekend tot de schijngestalten van ‘euthanasie’. Naast het hierboven besproken 
‘staken of nalaten van een zinloze medische behandeling’ wees Leenen op de volgende 
‘schijngestalten’: de ‘indirecte euthanasie’ (pijnbestrijding), het stoppen van verzorging van een 
hersendode, de weigering van een medische behandeling en de noodtoestand bij gebrek aan 
                                                 
47 Dat betekent overigens niet dat Leenen de door hem gedefinieerde euthanasie ook altijd geoorloofd vond. Hij 
benadrukte dat aan de toelaatbaarheid wel voorwaarden konden worden gesteld. Maar die (andere) voorwaarden 
zouden niet in de definitie zélf zouden moeten worden opgenomen. Leenen (1977: 80-81) 
48 Leenen (1977: 85) 
49 Leenen (1977: 94 en 97) Zeggen dat de beademingsapparatuur buiten werking wordt gesteld (actief) betekent 
hetzelfde als dat de beademing wordt nagelaten (passief), betoogt Leenen. 
50 Leenen (1977: 98) 
51 Leenen (1977: 101 e.v.) 
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middelen. Hieronder licht ik deze handelingen kort toe en geef ik weer waarom Leenen vond ze tot 
de schijngestalten moeten worden gerekend. 

‘Indirecte euthanasie’, “verlichting van het lijden met als nevengevolg dat het leven wordt 
verkort”, is volgens Leenen geen ‘euthanasie’. De handeling zou wel zijn toegestaan, en hoewel 
Leenen de leer niet bij naam noemt beredeneert hij dat identiek aan de doctrine van het dubbel 
effect die ik beschreef in paragraaf 3.7. “Indirecte euthanasie”, schrijft hij, “is een handeling met 
dubbel gevolg. Kijkt men naar het gevolg levensverkorting, dan is actieve euthanasie aan de orde; 
ziet men daarentegen het primaire doel van de verzachting van het lijden, dan is er van euthanasie 
geen sprake”. Leenen benadrukt dat “primair doel en nevengevolg niet moeten worden verward, 
ook al liggen zij in één handeling besloten”.52 Leenen lijkt te veronderstellen dat primair doel en 
nevengevolg ook in de praktijk goed uit elkaar te houden zijn. Met name in hoofdstuk 7 en 8 zal 
echter naar voren komen dat dat onderscheid in de praktijk problematisch is. 

Het stoppen van behandeling bij een hersendode, rekende Leenen tot de schijngestalten van 
euthanasie omdat er in geval van hersendood juridisch gesproken geen sprake is van ‘leven’, al 
klopt het hart en stroomt het bloed. Leenen beredeneerde dat er volgens de destijds geldende 
medische doodscriteria, hoogstens sprake zou zijn van “vegetatief leven”, en “beëindigen van het 
medisch handelen met betrekking tot dit leven is geen euthanasie, doch het rechtens beëindigen 
van handelingen ten aanzien van een overledene”.53 

Het weigeren van een behandeling valt volgens Leenen evenmin binnen de categorie 
‘euthanasie’, omdat een medische handeling in principe niet mag worden verricht zonder 
toestemming van de patiënt. Een patiënt heeft het recht een behandeling te weigeren, en de arts 
heeft de plicht die weigering te respecteren, aldus Leenen. Daarbij wees hij “op de mensenrechten 
en voorts op het contract tussen de arts en de patiënt”.54 Ook als de weigering van de patiënt tot 
gevolg heeft dat hij komt te overlijden, zou de arts niet gerechtigd zijn te handelen.55 

Tenslotte rekende Leenen tot de schijngestalten, de situatie waarbij een arts als gevolg van 
noodtoestand in de zin van overmacht, in een conflict van plichten belandt, en daarin een besluit 
neemt dat de dood van een patiënt impliceert.56 Leenen illustreerde dit aan de hand van het conflict 
dat ontstaat als er maar één beademingsapparaat beschikbaar is, en twee patiënten het apparaat 
nodig hebben om te overleven. Dan móet de arts een keuze maken. Als één van de patiënten 
vervolgens sterft nadat de arts zijn gedwongen keuze ten uitvoer brengt, zou er geen sprake zijn 
van onvrijwillige euthanasie, moord of enig ander strafbaar feit. 

                                                 
52 Leenen (1977: 112-113) Leenen stelt dat “indirecte euthanasie algemeen is aanvaard, en ook door de Rechtbank te 
Leeuwarden is geaccepteerd”. Hoewel Leenen de zaak Postma hier niet bij naam noemt, verwijst hij daar naar alle 
waarschijnlijk naar. 
53 Leenen ging hier uitgebreid in op het doodscriterium en de rol die een verschuiving van dat criterium speelt in het 
recht. Want het is voor het recht van cruciaal belang die lijn goed te trekken, zei Leenen, omdat het de grens is tussen 
een mens wiens rechten moeten worden beschermd, en een rechteloos lijk. Hij stelde overigens uitdrukkelijk dat de 
rechtsgemeenschap, en niet de geneeskunde bepaalt wat menselijk leven is, waar het begint en waar het eindigt. Leenen 
poneerde dat het aanvaarden van het criterium voor hersendood door de rechtsgemeenschap werd aanvaard via de weg 
van de maatschappelijke conventie, en niet wettelijk is vastgelegd omdat dergelijke conventies ook weer kunnen 
veranderen. Voor het recht zou als norm gelden dat “de vaststelling van de dood een redelijke zekerheid oplevert ten 
aanzien van de aanwezigheid van de dood. (…) Het recht kent geen natuurwetenschappelijke causaliteit; als oorzaak 
van een bepaald gevolg wordt die oorzaak aangewezen, waarvan men naar gemiddelde menselijke berekening kan 
voorzien dat zij het gevolg (heeft) veroorzaakt” Leenen (1977: 114-121) 
54 Leenen (1977: 122) 
55 Deze ‘schijngestalte’ lijkt overigens in strijd met Leenen’s eerder besproken besluit ook ‘nalaten’ van handelen in zijn 
definitie van euthanasie op te nemen. Als een arts opzettelijk levensverkortend handelt door een medische handeling na 
te laten op verzoek van de patiënt, voldoet dat aan alle vereiste eigenschappen van euthanasie zoals door Leenen 
gedefinieerd. Mischien dat Leenen verschil zag tussen de dood als gevolg van het verzoek een handeling na te laten 
enerzijds en de dood als gevolg van de weigering een behandeling toe te staan anderzijds, maar een dergelijk 
onderscheid lijkt moeilijk houdbaar. 
56 Leenen bedoelde hier níet het conflict dat kan ontstaan tussen de plicht van de arts om het leven te eerbiedigen, en 
de plicht die de arts heeft om het lijden van de patiënt te verminderen. Dit rechtsfiguur zou later een buitengewoon 
belangrijke rol spelen in de juriprudentie met betrekking tot euthanasie. 
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Leenen’s definitie van ‘euthanasie’ vloeide zoals gezegd rechtstreeks voort uit zijn campagne voor 
algemene erkenning van het zelfbeschikkingsrecht in de gezondheidszorg. De definitie lijkt echter 
ook om een andere reden juist zo te zijn gekozen. De definitie sloot namelijk naadloos aan bij 
artikel 293 in het Wetboek van Strafrecht van 1886, waarvan de delictomschrijving luidt ‘hij die een 
ander op zijn uitdrukkelijk en ernstig verlangen van het leven berooft’. Leenen betoogde dat de 
wetgever met dat artikel “heel duidelijk doden op verzoek en dus euthanasie tot een strafbaar feit 
(had) verklaard” (cursivering dvt).57 Aansluiting bij artikel 293 had te maken met de pragmatisch 
juridische oplossing die hij als jurist voor het euthanasie-probleem in gedachten had. De contouren 
van die oplossing tonen zich in de slotwoorden van het artikel waarin Leenen schrijft dat “uit de 
strafwet de belemmering voor deze hulpverlening ten aanzien van euthanasie op verzoek, voor 
zover de arts het lege artis verleend, moet worden weggenomen”.58 

Hoewel de invloed van Leenen in de wereld van het gezondheidsrecht en daarbuiten aanzienlijk 
was, was die niet zo groot dat hij alle betrokkenen in het euthanasie-debat direct kon overtuigen. 
Integendeel, de handelingen die door Leenen als ‘schijngestalten van euthanasie’ werden 
afgeschilderd, bleven anderen nog wel rekenen tot ‘euthanasie’. Dat blijkt ook in het rapport van de 
Gezondheidsraad dat in 1982 aan de Tweede Kamer werd aangeboden. Daar werden de 
classificerende lijnen toch weer anders uitgezet dan Leenen had bepleit.59 
 
3.10 De bouwstenen van Belinfante (1982)  
De classificaties die in het rapport van de Gezondheidsraad uit 1972 werden voorgesteld hadden de 
verwarring over begrippen niet opgelost. Evenmin was Leenen daarin geslaagd. Onenigheid en 
gebrek aan consensus bleef bestaan. Eind jaren zeventig constateert een aantal kamerleden dat de 
maatschappelijke discussie over ‘euthanasie’ nog volop in beweging is. Zij achten een nadere 
bezinning over de rol van de overheid daarin wenselijk, en dienen een motie in waarin wordt 
opgeroepen tot instelling van een Staatscommissie.60 In 1979 leidt dit tot een verzoek aan de 
Gezondheidsraad om de “bouwstenen” aan te dragen waarmee een concrete taakomschrijving van 
de in te stellen Staatscommissie zou kunnen worden geformuleerd. In het verzoek wordt 
gesuggereerd dat “bepaalde begripskaders wellicht opnieuw kunnen worden herzien”.61 Op die taak 
zou de ‘Commissie Belinfante’, wederom samengesteld uit een keur aan artsen, juristen en ethici, 
zich richten.62 

                                                 
57 Leenen (1977: 131) De logica in de geciteerde zin is overtuigend, maar uitsluitend pas geldig met Leenen’s definitie 
van ‘euthanasie’. In het rapport van de Gezondheidsraad (1972), waarin een andere definitie werd gehanteerd, is 
bijvoorbeeld te lezen dat “levensberoving op verzoek en dus ook actieve euthanasie op verzoek strafbaar gesteld is in het 
Wetboek van Strafrecht, art. 293-294”. 
58 Leenen (1977: 145) 
59Leenen had geen zitting in de Commissie Belinfante die dat rapport schreef. Saillant detail was, dat hij wél lid is 
geweest van de Commissie De Vreeze, die in 1972 haar rapport had uitgebracht. Leenen is toen echter op zijn eigen 
verzoek, van het lidmaatschap ontheven (Gezondheidsraad (1972: 4). Wat zijn beweegredenen daarvoor zijn geweest is 
onduidelijk. Duidelijk is wel dat de opvattingen die Leenen in 1977 publiceerde, sterk verschillen van de opvattingen 
die de Gezondheidsraad zowel in 1972 als in 1982 publiceerde. 
60 Zo staat in de motie, die is opgenomen als bijlage in het rapport, Gezondheidsraad (1982: 112) Al eerder, in 1976, 
riep een vergadering van de Raadgeving van Europa de lidstaten op tot instelling van onderzoekscommissies. 
Dergelijke commissies zouden de mogelijkheid artsen niet langer strafbaar te stellen bij toepassing van euthanasie 
moeten onderzoeken. (Weyers, 2004: 116-117) 
61 Gezondheidsraad (1982: 1) 
62 De Commissie bestaat uit de volgende leden: A.D. Belinfante (oud-hoogleraar bestuurs- en 
staatsrecht), P.V. Admiraal (anesthesioloog), Th.C.J. Beemer (moraaltheoloog), P.J.W. de Brauw (jurist, voorzitter 
Centraal Medisch Tuchtcollege), R.W.F. Diekstra (hoogleraar klinische psychologie), J. Douma (hoogleraar ethiek), 
A.C. ’t Hart (hoogleraar strafrecht), F. van Heek (oud-hoogleraar sociologie), M.E. de Jong-Vekemans (coördinator 
Project Terminale Zorg te Rotterdam), F.L. Meijler (hoogleraar cardiologie), H. Roelink (secretaris-arts KNMG), D.J.B. 
Ringoir (geneeskundige hoofdinspecteur voor de geestelijke volksgezondheid), J. Schouten (internist), F.J. van Sprang 
(hoogleraar kindergeneeskunde), C. Spreeuwenberg (arts), H. Terborgh-Dupuis (ethicus), H.A.H. van Till-d’Aulnis 
Bourouill (jurist), J.Th.M. de Vreeze (oud-hoogleraar nationaal en internationaal gezondheidsbeleid), G.A. van der Wal 
(hoogleraar ethiek en rechstfilosofie) en H.J. de Roy van Zuydewijn (secretaris Gezondheidsraad) 
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In de inleiding van het rapport geeft de Commissie aan dat ze zich niet zal uitlaten over “de al dan 
niet toelaatbaarheid van euthanasie en hulp bij zelfdoding”.63 Dit zou de Commissie uitdrukkelijk 
overlaten aan de te vormen Staatscommissie. Dat was een opvallend besluit. Immers, de hier 
herhaaldelijk aangetoonde verbondenheid tussen de wijze waarop begrippen worden afgebakend en 
de medisch-ethische positie van waaruit dat wordt gedaan, werd daarmee impliciet ontkent. Dit 
heeft tot gevolg gehad dat de Staatscommissie, die zich uitdrukkelijk wél over de toelaatbaarheids-
vraag zou buigen, de meest cruciale ‘bouwsteen van Belinfante’ niet overnam. 

In het rapport schrijft de Commissie over het verloop van de discussie dat “bijna iedere 
beschouwing over euthanasie begint met een omschrijving van dit begrip” waarmee “het steeds 
weer ontluiken van nieuwe definities de spraakverwarring over dit begrip veeleer doet toe- dan 
afnemen”.64 De Commissie vraagt zich af of een opnieuw afgebakende definitie van ‘euthanasie’ de 
wijd uiteenlopende betekenissen wel van zich af zou weten te schudden, en overweegt daarom een 
geheel nieuw begrip te lanceren. Dat pad is uiteindelijk niet bewandeld, want, schrijft de 
Commissie: 

 
zelfs indien de Commissie erin zou slagen een haars inziens beter woord te bedenken, is het de 
vraag of zij dat woord ingang kan doen vinden. En zelfs als zij erin slaagt dat nieuwe woord 
ingang te doen vinden, dan is het een nog grotere vraag of het na enige tijd niet weer dezelfde 
uiteenlopende betekenissen zou opzuigen, waarmee het spraakgebruik het woord euthanasie 
heeft belast.65 

 
Deze zinnen zijn opmerkelijk. De Commissie lijkt de overtuiging te hebben dat woordbetekenissen 
zich dikwijls niet aan de opgelegde grenzen van definities houden. Deze gedachtegang heeft de 
Commissie er echter niet toe gebracht te onderzoeken waarom het woord ‘euthanasie’ zo moeilijk te 
begrenzen blijkt. Evenmin wijst de Commissie op de mogelijkheid dat de uiteenlopende 
handelingen waar het begrip ‘euthanasie’ toen nog altijd naar verwees, in de praktijk wellicht niet zo 
gemakkelijk van elkaar te onderscheiden zijn als op papier. Integendeel, na de hierboven aangehaalde 
woorden herhaalt de Commissie haar opdracht tot het scheppen van terminologische helderheid. 

Hoewel Leenen’s Rechten van mensen in de Gezondheidszorg in de literatuurlijst van het rapport is 
opgenomen, heeft de Commissie hem op cruciale punten niet gevolgd. Maar Leenen volgde dan 
ook een heel andere strategie om tot een definitie te komen. Hij vertrok vanuit een medisch-
ethische positie, waarin hij zich opwierp als pleitbezorger van het recht op zelfbeschikking. Vanuit 
die positie werd zijn definitie opgesteld, waarin het verzoek als essentieel element werd 
opgenomen. Op die manier stuurde Leenen erop aan de definitie van ‘euthanasie’ te beperken tot 
een handeling die vanuit zijn positie gezien in principe medisch ethisch te rechtvaardigen is. 

De Commissie start haar grenzenwerk door een categorisatie te maken van de handelingen die 
“in literatuur en spraakgebruik tot euthanasie werden gerekend of daarmee in verband werden 
gebracht”.66 Vervolgens stelt de Commissie zich ten doel te beoordelen wélke van die handelingen - 
weergegeven in onderstaand kader - volgens haar wel en niet tot het begrip ‘euthanasie’ zouden 
moeten worden gerekend. Daarbij acht de Commissie het “opportuun, handelingen die in ethisch 
opzicht een onomstreden zaak zijn, buiten dat probleemgebied te houden”.67 Dat betekent dat de 
handelingen die de Commissie wél tot de categorie ‘euthanasie’ rekent, per definitie ethisch 
omstreden zouden zijn. 
In onderstaand kader zijn de handelingen weergegeven waarvan de Commissie stelt dat die soms 
tot ‘euthanasie’ werden gerekend of daarmee in verband werden gebracht. Verbazingwekkend is dat 
de Commissie nergens aangeeft hoe of op basis van welke criteria zij beoordelen welke van deze 

                                                 
63 Gezondheidsraad (1982: 5) 
64 Gezondheidsraad (1982: 9) 
65 Gezondheidsraad (1982: 9) 
66 Gezondheidsraad (1982: 10) 
67 Gezondheidsraad (1982: 11) 
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handelingen ethisch omstreden zijn. De Commissie stelt eenvoudigweg dat dat alleen het geval is 
voor de handelingen die vallen onder het eerste punt. Ten aanzien van de punten twee tot en met 
vijf wordt gesteld dat die handelingen “in medische kring evenals in brede kringen van de 
samenleving” inmiddels als “normale medische handelingen [worden] beschouwd”.68 De 
Commissie definieert ‘euthanasie’ daarmee als: “Het opzettelijk beëindigen of verkorten van het 
leven op verzoek en/of in het belang van de betrokkene”. De definitie lijkt een optelsom van 
‘levensbeëindiging in het belang van de betrokkene’ van de Gezondheidsraad uit 1972 en Leenen’s 
‘levensbeëindiging op verzoek’ van vijf jaar daarna. 

 

De handelingen die tot euthanasie worden gerekend of daarmee in verband worden gebracht. 
Gezondheidsraad (1982: 10) 
 
(1) Het opzettelijk beëindigen of verkorten van het leven op verzoek en/of in het belang van de betrokkene. 
Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen een opzettelijk levensbeëindigend of -verkortend 
handelen en een opzettelijk nalaten van een levensverlengend handelen. 
(2) Het staken van de behandeling in gevallen, waarin dat naar gangbare medische maatstaven geen andere 
zin kan hebben dan het sterven te vertragen. 
(3) Het geven van die vorm van stervenshulp, die primair gericht is op pijnbestrijding, maar als onbedoeld, 
hoewel aanvaard, neveneffect levensverkorting tot gevolg kan hebben. 
(4) Het geven van die vorm van stervenshulp, die beoogt patiënten in hun laatste levensfase bij te staan 
zonder gericht te zijn op levensverkorting of levensbeëindiging. 
(5) Het achterwege laten van een behandeling indien de patiënt daartoe de wens te kennen heeft gegeven en 
in deze wens volhardt. 
 
 
Net als de Commissie de Vreeze in 1972, maar in tegenstelling tot Leenen, maakt de Commissie 
gebruik van bijvoeglijk naamwoorden om verschillende vormen van ‘euthanasie’ te onderscheiden. 
De Commissie handhaaft het onderscheid tussen ‘passieve’ en ‘actieve euthanasie’, dat ook in het 
rapport van 1972 werd gehanteerd maar door Leenen was afgewezen. Onder de actieve vorm 
rekent de Commissie een opzettelijk levensbeëindigend handelen, en de passieve vorm zou 
verwijzen naar een opzettelijk nalaten van levensverlengend handelen. Het onderscheid tussen 
actief en passief moest worden gezocht in een onderscheid tussen handelen en nalaten, maar ook in 
“een verschil in tempo, in zekerheid van het gevolg en in het tijdstip waarop de dood zou 
intreden”.69 Van Leenen’s kritiek op het zijns inziens juridisch irrelevante onderscheid tussen actief 
en passief, is in de tekst niets terug te vinden. 

De Commissie Belinfante acht de termen ‘vrijwillige’ en ‘onvrijwillige euthanasie’ die de 
Commissie De Vreeze in 1972 hanteerde, ongelukkig gekozen. Ze geeft de voorkeur aan de 
“kenbaar gemaakte” en de “niet kenbaar gemaakte” wens om te sterven. Vooral omdat de laatste 
omschrijving beter tot uitdrukking zou brengen dat “men redelijkerwijs mag veronderstellen, dat 
deze [de patiënt, dvt] een verzoek daartoe zou hebben gedaan, indien hij zijn wil wél kenbaar had 
kunnen maken”.70 

In het kader van de euthanasie op basis van de ‘niet kenbaar gemaakte wens te sterven’, 
omschrijft de Commissie een zeer heterogene groep patiënten.  Vroeggeborenen, zwaar defecte 

                                                 
68 Gezondheidsraad (1982: 14) Bij de toelichting op de derde categorie handelen noemt de Commissie in tegenstelling 
tot het rapport uit 1972, de term ‘indirecte’ euthanasie. Deze term wordt door de Commissie echter afgewezen, omdat 
verwarring zou kunnen ontstaan over de bedoeling van dit handelen. De Commissie benadrukt dat de handeling alléén 
mag zijn gericht op pijnstilling en níet op levensbeëindiging of levensbekorting van de patiënt. Verkorting van het leven 
van de patiënt zou hoogstens een niet bedoeld neveneffect mogen zijn. De eerder genoemde doctrine van het dubbel 
effect is hier herkenbaar. Als levensverkorting het doel van handelen is, moet de handeling volgens de Commissie als 
‘euthanasie’ worden beschouwd. 
69 Gezondheidsraad (1982: 11-12) 
70 Gezondheidsraad (1982: 12) 
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pasgeborenen, comateuze patiënten, zwakzinnigen, ernstig geestelijk gestoorden en 
gedementeerden worden daartoe gerekend. Het toepassen van ‘euthanasie’ bij dergelijke patiënten 
acht de Commissie zeer omstreden.71 Opvallend in dit kader is dat de classificatie ‘moord’ door de 
Commissie nergens wordt gehanteerd. Dat staat in scherp contrast met Leenen, die dat 
uitdrukkelijk wel deed. Maar Leenen beperkte zijn definitie dan ook tot ‘dood op verzoek’. Dat de 
Commissie de grens wijder trekt vloeit voort uit de door hen gevolgde classificatie-strategie. Álle 
ethisch omstreden handelingen zouden tot het euthanasie-begrip worden gerekend, en daar hoort 
levensbeëindiging ‘in het belang van de betrokkene’ zonder meer bij.72 

De Commissie gaat ook in op het verband tussen ‘euthanasie’ en ‘hulp bij zelfdoding’, waar eind 
jaren zeventig groeiende aandacht voor kwam. Met het oog op de praktijk van de hulpverlening zag 
de Commissie weinig reden om verschil tussen ‘euthanasie’ en ‘hulp bij zelfdoding’ te maken. De 
Commissie acht het verstrekken van een middel aan iemand die verzoekt te sterven ethisch 
beschouwd nauwelijks verschillend van het toedienen van dergelijke middelen aan iemand die niet 
meer in staat is ze zelf tot zich te nemen.73 Het voorstel de twee handelwijzen niet principieel te 
onderscheiden, zou een van de weinige voorstellen in het rapport zijn die uiteindelijk navolging 
hebben gekregen. 

Hoewel de inleiding van het rapport vermeldt dat de Commissie zich niet uit zou spreken over 
de toelaatbaarheid van de door haar onderscheiden handelingen, sluit het rapport af met een lange 
verhandeling over ‘euthanasie’ en ‘hulp bij zelfdoding’ in de strafwetgeving en de vraag of wijziging 
gewenst zou zijn.74 Uit die verhandeling, blijkt dat zij ‘euthanasie’ op basis van zelfbeschikking 
(levensbeëindiging op verzoek) meer toelaatbaar acht dan ‘euthanasie’ op basis van barmhartigheid 
(levensbeëindiging in het belang van). Zo plaatst de Commissie de volgende kanttekening voor het 
gegeven dat voor ‘euthanasie’ in het belang van een onmondige patiënt een “veronderstelde wil” 
zou moeten worden geconstrueerd: 

 
Deze constructie doet evenwel het onderscheid tussen doding op verzoek en doding zonder 
verzoek vervagen; zij maakt het criterium van vrijwilligheid ondergeschikt aan het belang van de 
lijder en legt het oordeel bij hen die weten wat in zijn belang moet worden geacht (cursivering 
dvt).75 
 

De Commissie waarschuwt voor de mogelijkheid dat het principe van zelfbeschikking 
ondergeschikt kan raken aan het principe van barmhartigheid, en geeft zo impliciet aan ‘doding op 
verzoek’ minder problematisch te vinden dan ‘doding in het belang van’. Dat zij er, in tegenstelling 
tot Leenen, niet toe zijn overgegaan om ‘euthanasie’ op basis van alleen barmhartigheid buiten de 
                                                 
71 Desalniettemin wijst de Commissie erop dat ‘passieve euthanasie’ bij dergelijke patiënten zou kunnen worden 
overwogen als dat in het belang van de betrokkene zou zijn. Dat belang zou kunnen worden gekend doordat er 
tenminste iets van de wil bekend is, bijvoorbeeld doordat er in een eerder stadium een euthanasieverklaring is 
opgesteld. Met betrekking tot ‘actieve euthanasie’ bij deze groep patiënten is de Commissie nog voorzichtiger, maar 
ook daar wordt geconstateerd dat zich zeer moeilijke situaties in de praktijk kunnen voordoen waarin “sommigen in de 
samenleving” ook ‘actieve euthanasie’ toelaatbaar achten. Gezondheidsraad (1982: 44-51) 
72 Bovendien zou de Commissie zich niet uitspreken over de eventuele toelaatbaarheid van de onderscheiden 
handelingen. Als zij één van die handelingen vervolgens als ‘moord’ zou classificeren, zou dat alleen al een uitspraak 
over de ontoelaatbaarheid van die betreffende handeling zijn. 
73 Wel onderstreepte de Commissie het consequent te vinden dat iemand die wenste over zijn eigen dood te beschikken 
en nog in staat zou zijn de middelen zelf te nemen, dat in principe ook eigenhandig zou moeten uitvoeren. 
Gezondheidsraad (1982: 16-17). 
74 De Commissie gaat in op de artikelen 293 en 294 uit het Wetboek en Strafrecht. Ze noemt daarbij de “ratio van 
strafbaarstelling” die voor beide artikelen niet een aanval tegen het leven van een specifieke persoon was, maar “de 
schending van den eerbied voor het leven in het algemeen verschuldigd - onverschillig uit welk motief de dader 
handelt”. Gezien deze toelichting betwijfelt de Commissie of artikel 293 “tegen de achtergrond van de wetshistorie wel 
is geschreven voor gevallen als waarin onze tijd euthanasie wordt overwogen”. Maar ze constateert tegelijkertijd dat 
“het toepassen van door de patiënt zelf gevraagde euthanasie onder de delictomschrijving van artikel 293 valt” (cursivering 
dvt). Gezondheidsraad (1982: 92-93) 
75 Gezondheidsraad (1982: 105) 



 49 

definitie van ‘euthanasie’ te plaatsen kwam zoals inmiddels duidelijk is voort uit de gekozen 
classificatie-strategie. 

Maar er is nog een mogelijke verklaring voor het feit dat de Commissie ook die handeling 
binnen de definitie wilde houden. Als de definitie van ‘euthanasie’ zou worden beperkt tot dood op 
verzoek, zou ook de maatschappelijke discussie over ‘euthanasie’ tot die handeling worden beperkt. 
Hoewel dat nergens expliciet wordt gezegd, lijkt het erop dat de Commissie dat wilde voorkomen. 
Een aanwijzing daarvoor kan worden opgemaakt uit het volgende. 

De Commissie benadrukt in het kader van een eventuele wetswijziging: “Het verloop van de 
discussie en de praktijk van de toepassing tonen echter aan, dat deze [wetswijziging] niet tot de 
gevraagde euthanasie beperkt kan blijven”.76 Dat dat uit het “verloop van de discussie” zou blijken 
is niet erg overtuigend. Leenen bijvoorbeeld was een heel andere mening toegedaan en hij stond 
daarin niet alleen. Opmerkelijker is dat de Commissie beweert dat “wetswijziging niet tot de 
gevraagde euthanasie beperkt kon blijven” omdat “de praktijk van de toepassing” dat zou 
uitwijzen. Er moeten leden van de Commissie zijn geweest met kennis van de praktijk waarin 
‘euthanasie in het belang van de patiënt’ tot de afwegingen behoorde. Uit de samenstelling van de 
Commissie kan worden afgeleid dat zeven van de eenentwintig leden werkzaam waren in de 
medische praktijk, waaronder een internist, een kinderarts en een hoogleraar kindergeneeskunde. 
Daarnaast hadden de moraaltheoloog Beemer en de juristen De Vreeze en Van Till zitting gehad in 
de Commissie Medische Ethiek die in 1975 het interim-rapport inzake euthanasie bij pasgeborenen 
schreef.77 Kortom, het is mogelijk dat de Commissie concrete kennis had van gevallen waarin 
artsen voor het dilemma stonden over te gaan tot  levensbeëindiging bij wilsonbekwamen. Als de 
Commissie de definitie van ‘euthanasie’ zou beperken tot levensbeëindiging op verzoek, zouden 
dergelijke gevallen mogelijk buiten de discussie vallen. Dat zou mede kunnen verklaren waarom de 
Commissie besloot levensbeëindiging ‘in het belang van de betrokkene’ tot ‘euthanasie’ te blijven 
rekenen. 

In de volgende paragraaf zal naar voren komen dat de Staatscommissie Euthanasie de 
belangrijkste ‘bouwsteen’ van de Commissie Belinfante - de definitie van ‘euthanasie’ -, niet zou 
overnemen. Dat had te maken met het feit dat de Staatscommissie zich nadrukkelijk wél zou 
moeten uitspreken over de toelaatbaarheid van medisch handelen rond het levenseinde. Het 
rapport dat de Staatscommissie uiteindelijk tot stand bracht, zou de laatste stap zijn in de 
ontwikkeling van het classificatorische raamwerk op basis waarvan de huidige regels voor medisch 
handelen rond het levenseinde zouden worden gebaseerd. 
 
3.11 De Staatscommissie Euthanasie (1985) 
Kort na afronding van het rapport van de Commissie Belinfante, werd de Staatscommissie 
Euthanasie geïnstalleerd. Haar taak was “advies uit te brengen over het toekomstig overheidsbeleid 
inzake euthanasie en hulp bij zelfdoding, in het bijzonder ten aanzien van wetgeving en 
wetstoepassing”.78 De Staatscommissie werd wederom samengesteld uit juristen, ethici en artsen.79 
Het zwaartepunt in de samenstelling lag professioneel gezien op de juridische discipline wat te 

                                                 
76 Gezondheidsraad (1982: 104) 
77 Dat rapport werd kort behandeld in paragraaf 3.8. 
78 Staatscommissie Euthanasie (1985: 12) 
79 Staatscommissie Euthanasie (1985: 12) Voorzitter van de Commissie is de raadsheer bij de Hoge Raad H.J.M. 
Jeukens. Leden zijn: M.W. van Beinum (hervormd predikant), A. van den Berg (verpleegkundige), L.A. Cahn 
(psychiater), W.J.Chr. van Gestel (geneeskundig hoofdinspecteur), W.C.M. Klijn (hoogleraar theologische ethiek), 
J.R.H. Kuyper (directeur hoofdafdeling staats- en strafrecht van het ministerie van Justitie), S.A. de Lange (hoogleraar 
neurochirurgie), H.J.J. Leenen (vice-voorzitter) (hoogleraar sociale achtergronden van gezondheid en 
gezondheidszorg), R.C. Lensink-Bosman (vice-president arrondissementsrechtbank), L.C.M. Meijers (advocaat-generaal 
bij de Hoge Raad), P. Mout (raadsheer bij de Hoge Raad), W. Nieboer (hoogleraar strafrecht, strafprocesrecht en 
forensische psychiatrie), A.P. Oliemans (huisarts) en C.J.B.J. Trimbos (hoogleraar preventieve en sociale psychiatrie). 
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maken kan hebben met bovengenoemde taakstelling, die sterk juridisch van aard is.80 Er waren 
relatief weinig praktiserende artsen en nog minder ethici als lid opgenomen. 

De ethica en toenmalig voorzitter van de NVVE Terborgh-Dupuis, maakte zich grote zorgen 
naar aanleiding van de samenstelling. Als pleitbezorger van het recht op zelfbeschikking en 
voorstander van euthanasie vreesde Dupuis dat het toenmalige kabinet Van Agt er op de valreep in 
zou slagen de euthanasie-discussie te blokkeren dan wel achteruit te helpen. “[M]et een enkele 
goede uitzondering” beschikten de leden van de Staatscommissie volgens haar niet over een 
gedegen kennis van het euthanasievraagstuk.81 Met de enkele goede uitzondering wees Dupuis 
wellicht op het lidmaatschap van Leenen. Leenen werd behalve lid, bovendien vice-voorzitter van 
de Staatscommissie, en zou vanuit die positie een bepalende stempel op het uiteindelijke rapport 
drukken. 

Er werd veel informatie verzameld en opgenomen in het uiteindelijke rapport van de 
Staatscommissie.82 Hier wordt voornamelijk ingegaan op het begrippenkader dat de 
Staatscommissie ten behoeve van haar advies aan de overheid heeft geconstrueerd. Hoewel de 
Staatscommissie het merendeel van de “bouwstenen” die de Gezondheidsraad haar had 
aangeleverd onveranderd overnam, werd de meest cruciale gewijzigd. De invloed van vice-
voorzitter Leenen daarbij is onmiskenbaar. 

 In het hoofdstuk dat is gewijd aan de terminologie waar de Staatscommissie haar advies op 
zou baseren, komt ze in de eerste alinea direct tot de kern. ‘Euthanasie’ wordt door de 
Staatscommissie “ter onderscheiding van moord en doodslag”, gedefinieerd als“het opzettelijk 
levensbeëindigend handelen door een ander dan de betrokkene, op diens verzoek”.83 Het verzoek van de patiënt 
staat daarmee centraal. De Staatscommissie beredeneert uitdrukkelijk afstand te willen nemen van 
definities waarin de aspecten ondraaglijk lijden, ongeneeslijke ziekte, het intreden van de 
stervensfase, én het belang van de betrokkene een plaats hebben. Dergelijke elementen zouden niet 
thuishoren in een definitie, want daarmee zou bij voorbaat “een oordeel over de al dan niet 
toelaatbaarheid van euthanasie” tot uitdrukking worden gebracht. En dat, schrijft de 
Staatscommissie, “is in strijd met het karakter van een definitie, die een samenvattende 
omschrijving van de kenmerken van een begrip vormt”.84 

In 1977 had Leenen nagenoeg dezelfde bewoordingen gebruikt. Net als de redenering van 
Leenen destijds, maskeert ook deze redenering dat de definitie samenhangt met de medisch 
ethische positie die de Staatscommissie besloot in te nemen. Met de keuze de definitie op te hangen 
aan het verzoek van de patiënt, vaarde de Staatscommissie de koers die Leenen als pleitbezorger 
van het recht op zelfbeschikking acht jaar eerder al had uitgezet. 

Het enige verschil met de definitie die Leenen destijds formuleerde is dat het “nalaten van 
levensverlengende handelingen” niet in de definitie is opgenomen. Uit publicaties van Leenen voor 
en na het rapport van de Staatscommissie blijkt dat hij slechts schoorvoetend moet hebben 
ingestemd met die wijziging.85 Voor het overige is de onderbouwing van de Staatscommissie in lijn 

                                                 
80 Kater doet dezelfde veronderstelling (Kater 2002: 86) 
81 Weyers (2004: 157). Weyers vermeldt dat ook de socioloog Hilhorst, die later in dit proefschrift nog ter sprake zal 
komen, van mening was dat de meeste Commissieleden niet bekend stonden als deskundigen op het gebied van de 
euthanasie-discussie. Hij stelde dat een onaanvaardbaar deel van de knowhow buiten de deur zou zijn gehouden. Volgens 
de toenmalige Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur was bij de samenstelling echter gestreefd naar 
een evenwichtigheid. Persoonlijke opvattingen ten aanzien van euthanasie zouden bij samenstelling geen rol hebben 
gespeeld. Het lidmaatschap hing vooral af de mate waarin iemand op basis van zijn ethische, medische of juridische 
kennis adviezen zou kunnen formuleren. 
82 Zo werd ook rechtsvergelijkend onderzoek verricht ten aanzien van het recht met betrekking tot euthanasie en hulp 
bij zelfdoding in andere landen. Daarnaast werden diverse experts gehoord, om de Staatscommissie van informatie en 
advies voorzien. Zowel de hoorzittingen als het rechtsvergelijkend onderzoek, zijn opgenomen in het rapport. 
83 Staatscommissie Euthanasie (1985: 26) 
84 Staatscommissie Euthanasie (1985: 26) 
85 In publicaties van Leenen vóór publicatie van het rapport, neemt Leenen het “nalaten van een levensverlengende 
handeling” nog wél op in zijn definitie van euthanasie. Bijvoorbeeld in: Leenen (1983); Leenen & Rasker (1982). Vlak 
na publicatie van het rapport van de Staatscommissie, doet Leenen dit nog steeds, maar dit keer plaatst hij daar een 
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met Leenen’s pleidooi voor het recht op zelfbeschikking, waarmee een patiënt het recht heeft een 
behandeling te weigeren. “Van levensbeëindiging door nalaten is geen sprake, omdat de arts in dat 
geval niet tot handelen verplicht is. De arts is zelfs niet tot handelen gerechtigd”.86 De 
Staatscommissie onderscheidt nog een aantal handelingen die zij nadrukkelijk níet als euthanasie 
beschouwt. Daar ga ik later nog op in. 

Het is inmiddels duidelijk dat de meest fundamentele ‘bouwsteen’ die de Commissie Belinfante 
had aangeleverd, op een cruciaal punt een slag met de beitel kreeg. De zinsnede ‘in het belang van’ 
wordt door de Staatscommissie immers geschrapt. De Staatscommissie motiveert die wijziging 
nauwelijks. De toelichtende zin wordt door een kennelijke drukfout afgebroken: “De 
Staatscommissie heeft dit element niet in haar definitie opgenomen, omdat naar haar oordeel van 
euthanasie slechts sprake kan zijn indien er een verzoek van de betrok-“.87 Op de volgende pagina 
gaat de zin helaas niet verder, maar wordt ingegaan op de reden waarom de Staatscommissie de 
kwalificaties ‘actieve’, ‘passieve’ ‘directe’ en ‘indirecte’ á la Leenen naar de prullenmand verwijst. 
Misschien ontbreken slechts de letters “-kene aanwezig is”. Maar als dat werkelijk het enige is dat is 
weggevallen, dan is er nauwelijks sprake van argumentatie, en dat is op zijn minst een wat 
onbevredigend besluit van de jarenlange strijd om de definitie van ‘euthanasie’.88  

 Na het geven van de definitie gaat de Staatscommissie in op haar taakstelling. Dan wordt 
duidelijk dat het schrappen van de frase ‘in het belang van’ het concrete doel dient de overweging 
van juridische toelaatbaarheid te beperken tot levensbeëindiging op basis van zelfbeschikking. De 
oorspronkelijke taakstelling was breed geformuleerd als een vraag om “advies uit te brengen over het 
toekomstig overheidsbeleid inzake euthanasie en hulp bij zelfdoding, in het bijzonder ten aanzien van wetgeving en 
wetstoepassing” (cursivering dvt).89 Bij formulering van de taakstelling was de meest recente officiële 
definitie van ‘euthanasie’ nog de definitie van de Commissie Belinfante. De Staatscommissie had 
die definitie echter herzien, en kon haar taak met de nieuwe definitie parafraseren tot: “De eerste 
en belangrijkste vraag, welke naar het oordeel van de Staatscommissie in haar taakopdracht 
besloten ligt, is: dient artikel 293 Wetboek van Strafrecht zodanig gewijzigd te worden dat onder voorwaarden 
euthanasie niet meer strafbaar is” (cursivering dvt).90 Kortom, door ‘euthanasie’ te koppelen aan de 
delictomschrijving van artikel 293, heeft de Staatscommissie haar taak beperkt tot “de vraag onder 
welke omstandigheden en onder welke voorwaarden de strafbaarheid van euthanasie zou kunnen 
worden opgeheven”.91 

In de eerdere hier besproken rapporten werd eveneens verwezen naar het betreffende 
wetsartikel. Echter, daar werd de delictomschrijving van artikel 293 steeds beschouwd als s;echts 

                                                                                                                                                            
voetnoot bij waarin hij schrijft: “het nalaten van behandeling op verzoek van de patiënt komt in feite neer op de 
rechtsfiguur weigeren van medische handeling” Leenen (1985: 414). Voor de tweede druk van zijn Handboek voor 
gezondheidsrecht, dat in 1988 verschijnt, schrapt Leenen het ‘nalaten’ helemaal uit zijn definitie, en citeert hij de 
Staatscommissie. Op het waarom van de verandering gaat hij niet expliciet in. “Passieve euthanasie bestaat niet”, 
schrijft Leenen. Het is “hetzelfde als het onthouden van toestemming voor medische handeling of het weigeren van 
medische behandeling” door de patiënt, die zich daarbij beroept op het recht op zelfbeschikking. Ook schrijft Leenen 
dat het onderscheid tussen actieve en passieve euthanasie een “inhumaan aspect” zou hebben. “Als niet het eerste en 
alleen het tweede geoorloofd zou worden geacht, zou immers in gevallen waar voor beëindiging van het lijden alle 
reden is, de patiënt meer en langer moeten lijden dan nodig is. Als de patiënt erom verzoekt en aan de voorwaarden is 
voldaan, is het humaner de meest geëigende vorm van levensbeëindiging te kiezen” Leenen (1988) (cursivering dvt). 
86 Het recht een behandeling te weigeren, zo onderstreepte de Staatscommissie, vloeit voort uit “het fundamentele 
recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam”. Daarbij schrijft de Staatscommissie: “In dit verband zij 
verwezen naar het - overigens nog niet in werking getreden - artikel 11 van de Grondwet dat luidt: ‘ieder heeft 
behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen recht op de onaantastbaarheid van het lichaam’ 
“.Staatscommissie Euthanasie (1985: 74) 
87 Staatscommissie Euthanasie (1985: 26). Ik heb drie verschillende exemplaren van het rapport geraadpleegd. In alle 
exemplaren wordt de zin afgebroken. 
88 Opvallend is dat de omissie niemand lijkt te zijn opgevallen. Ik heb nergens een publicatie gevonden waarin daar op 
gewezen wordt. 
89 Staatscommissie Euthanasie (1985: 12) 
90 Staatscommissie Euthanasie (1985: 29) 
91 Staatscommissie Euthanasie (1985: 30-31) 
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één specifieke vorm van ‘euthanasie’. In het rapport van 1972 schrijft de toenmalige Commissie dat 
“levensberoving op verzoek en dus ook actieve euthanasie op verzoek strafbaar gesteld is in het 
Wetboek van Strafrecht, art. 293-294”.92 Tien jaar later schrijft de Commissie Belinfante dat “het 
toepassen van door de patiënt zelf gevraagde euthanasie onder de delictomschrijving van artikel 293 
valt”.93 De discussie rond de vraag hoe allerlei vormen van dood-na-besluit moesten worden 
onderscheiden, welke van de onderscheiden vormen als ‘euthanasie’ moesten worden 
geclassificeerd, en wat de juridische status daarvoor is of zou moeten zijn, duurde inmiddels vijftien 
jaar. De oplossing om de definitie van ‘euthanasie’ volledig te laten samenvallen met een 
delictomschrijving die honderd jaar eerder in het Wetboek van Strafrecht werd opgenomen, is van 
verbluffende eenvoud. Het was dezelfde oplossing waar Leenen in 1977 op wees. Als vice-
voorzitter van de Staatscommissie deed hij dat weer, en met succes.  

De oplossing is behalve eenvoudig, ook pragmatisch. De Staatscommissie kon nu korte metten 
maken met twee hete hangijzers die het euthanasie-debat al jarenlang parten speelden. Ten eerste 
plaatste zij levensbeëindiging op basis van barmhartigheid alléén, dat wil zeggen levensbeëindiging 
in het belang van de patiënt die niet zelf in staat is daartoe te verzoeken, definitief buiten de 
discussie. Immers: “ontbreekt een zodanig verzoek, dan valt de levensbeëindiging buiten het bereik 
van artikel 293 Sr. En mitsdien buiten de euthanasie, waarvoor de Commissie de mogelijkheid 
onderzoekt de thans bestaande strafbaarheid op te heffen”.94 

Het tweede hangijzer betreft de zogenaamde ‘medische exceptie’, dat in de loop der jaren als 
mogelijk juridisch alternatief voor wetswijziging van artikel 293 door diverse juristen naar voren 
was geschoven.95 Dat alternatief, dat ik in paragraaf 3.13 nog zal toelichten, impliceert een heel 
ander controle-systeem dan de Staatscommissie in haar rapport bepleit en maakt het juridisch 
onderscheiden van allerlei vormen van medisch handelen rond het levenseinde overbodig. De 
Staatscommissie komt met de koppeling van euthanasie aan artikel 293 echter tot de conclusie dat 
het artikel “ook van toepassing is op de geneeskundige die euthanasie toepast”, en zij “verwerpt 
derhalve de zogenaamde medische exceptie”.96  

  In het rapport doet de Staatscommissie een voorstel tot wijziging van artikel 293 waarmee 
euthanasie onder voorwaarden niet meer strafbaar zou zijn. Zij adviseert tevens een nieuw lid bij 
het artikel op te nemen, waarin zou worden aangegeven welke handelingen er niet onder euthanasie 
moesten worden verstaan. De betreffende handelingen stemmen naar eigen zeggen “inhoudelijk 
overeen” met de handelingen die de Commissie Belinfante had onderscheiden. Ook de 
Staatscommissie beschouwt die handelingen, die zijn weergegeven in onderstaand kader, als 
“onomstreden”.97 
 
 
 

                                                 
92 Gezondheidsraad (1972: 27-28) 
93 Gezondheidsraad (1982: 92-93) 
94 De Staatscommissie formuleert één markante uitzondering op de regel dat van euthanasie alleen sprake kon zijn in 
geval van een verzoek, en dat had “betrekking op patiënten die onomkeerbaar het bewustzijn hebben verloren” 
Staatscommissie (1985: 29). In haar voorstel tot wetswijziging stelt de Staatscommissie voor deze categorie een apart en 
geheel nieuw wetsartikel op. Dit deel van het voorstel van de Staatscommissie vond na publicatie echter geen steun. Ik 
laat het daarom verder buiten beschouwing. 
95 Onder andere de juristen Enschedé, Sutorius en Bronkhorst. Weyers (2004: 212) 
96 Daarbij geeft de Staatscommissie als aanvullend argument dat zij met het verwerpen van de medische exceptie de 
Hoge Raad volgt. Die had het idee van de ‘medische exceptie’ als grondslag voor legale euthanasie door artsen in het 
Schoonheim-arrest van 27 november 1984 afgewezen. Nederlandse Jurisprudentie, 1985, nr. 106. Staatscommissie 
(1985: 29) 
97 De derde handeling (c) werd door de Commissie Belinfante niet genoemd. In de toelichting bij deze handeling geeft 
de Staatscommissie aan dat het hier géén patiënten betreft die hersendood zijn. Het onomkeerbaar coma zou zich 
onderscheiden van de hersendood in de zin dat van een volledig functieverlies van de hersenen geen sprake is, maar 
wel van onherstelbaar functieverlies. De Staatscommissie stelde een apart wetsartikel voor waarmee levensbeëindiging 
in sommige van dergelijke gevallen toelaatbaar zou kunnen zijn. 
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Voorstel artikel 293quater, Staatscommissie Euthanasie (1985: 43) 
 
a. het niet instellen, onderscheidenlijk het staken van een behandeling op uitdrukkelijk en ernstig 

verlangen van de patiënt 
b. het niet instellen, onderscheidenlijk het staken van een behandeling in gevallen waarin een zodanige 

behandeling naar heersend medisch inzicht zinloos is 
c. het niet behandelen van een bijkomende ziekte of aandoening bij een patiënt die naar heersend 

medisch inzicht onomkeerbaar het bewustzijn heeft verloren 
d. een verhaasting van de dood als bijkomend gevolg van een behandeling, welke noodzakelijk is voor 

en naar haar aard rechtstreeks is afgestemd op het verlichten van het ernstig lijden van een patiënt 
 

 
Samenvattend wordt het onderscheid van bovenstaande handelingen met euthanasie, ofwel 
opzettelijk levensbeëindigend handelen door een ander dan de betrokkene, op diens verzoek, als volgt bepaald. 
Handeling ‘a’ is geen opzettelijke levensbeëindiging omdat de patiënt het recht heeft een 
levensverlengende of levensreddende handeling te weigeren. Handeling ‘b’ en ‘c’ zijn dat evenmin 
omdat een arts niet verplicht is iets te doen wat medisch zinloos is.98 Handeling ‘d’ ten slotte is geen 
levensbeëindiging maar pijnbestrijding, omdat de dood een neveneffect is van een handeling die 
“primair is gericht op verlichten van lijden”.99 

 In het kader van dit onderzoek, is opmerkelijk dat de Staatscommissie een “(negatieve) 
definitiebepaling” in het Wetboek van Strafrecht wilde opnemen omdat “is gebleken – onder meer 
uit de hoorzittingen – dat er in de praktijk onduidelijkheid bestaat over de vraag of deze 
gedragingen tot euthanasie gerekend moeten worden”.100 Met de in het kader weergegeven lijst zou 
die onduidelijkheid moeten worden weggenomen. In latere hoofdstukken zal nog blijken dat een 
dergelijke opsomming daarvoor niet voldoende is. Bovendien zal blijken dat zowel het criterium 
‘medisch zinloos’ als de redenering achter het onderscheid tussen euthanasie en pijnbestrijding 
door actoren in de praktijk niet eenduidig wordt begrepen en toegepast. Het laatste onderscheid 
wordt door de Staatscommissie gemaakt op basis van een redenering die parallel loopt aan de 
eerder besproken doctrine van dubbel effect, en wordt sindsdien door velen beschouwd als een 
onderscheid op basis van de intentie bij het handelen.101 

Het criterium ‘medisch zinloos’ is in het rapport van de Staatscommissie zelf bekritiseerd door 
twee van haar eigen leden. De hoogleraar theologische ethiek W.C.M Klijn en de hoogleraar 
strafrecht W. Nieboer hebben zich onder andere daarom gedistantieerd van het uiteindelijke 
rapport van de Staatscommissie en een eigen minderheidsnota opgesteld.102 Klijn en Nieboer 

                                                 
98 Voor de handeling die onder c werd beschreven, onderstreept de Staatscommissie dat levensbeëindiging niet het doel 
is. “Aan het niet instellen van een behandeling ligt een geheel ander motief ten grondslag, namelijk de zinloosheid van 
de behandeling waartoe op grond van objectieve, medisch-wetenschappelijke overwegingen moet worden 
geconcludeerd”. Staatscommissie (1985: 77) Het nut van het onderscheiden van ‘c’ is daarmee zoek, want het 
onderscheidt zich daarmee niet van de onder b omschreven handeling. 
99 Staatscommissie (1985: 77) 
100 Staatscommissie (1985: 73) 
101 De Staatscommissie spreekt zelf overigens niet van intenties. Toch lijkt het onderscheid daarop gebaseerd aangezien 
de Staatscommissie aangeeft dat het doel van handelen zoals in ‘d’ onderscheiden, niet de dood maar verlichting van 
lijden moet zijn. De Staatscommissie benadrukt daarbij echter dat: “Onderdeel d is zodanig geformuleerd, dat in het 
concrete geval het middel door het lijden moet zijn geïndiceerd en op de verlichting daarvan moet zijn afgestemd. 
Bestaat er in het concrete medische geval geen medische indicatie voor de betreffende handeling, of overschrijdt de 
geneeskundige opzettelijk de aangewezen dosering of had hij ook een ander middel kunnen gebruiken, dat niet als 
neveneffect levensbeëindiging heeft, dan is het doel niet de verlichting van het lijden, maar de beëindiging van het 
leven. In dat geval valt de handeling van de arts onder werking van artikel 293 Sr.” Staatscommissie (1985: 77) 
102 Naast kritiek op dat criterium hadden Klijn en Nieboer andere bezwaren tegen het rapport van de Staatscommissie. 
Zij zijn fel gekant tegen enige vorm van rechtvaardiging van “actieve directe levensbeëindiging op grond van de 
toestand van de betrokkene, al dan niet resulterend in een verzoek”. Volgens Klijn en Nieboer gaat de Staatscommissie 
“te ver mee met een voortgaande devaluatie van [de] innerlijke waarde van het leven”.Staatscommissie (1985: 195). Zij 
distantiëren zich van de door de Staatscommissie opgestelde definitie van euthanasie en stellen dat “het grote aantal 
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benadrukken dat het onderscheid tussen “geoorloofd en ongeoorloofd” nalaten of staken van een 
levensverlengende of levensreddende medische handeling afhangt van de vraag of de arts een 
zorgplicht heeft. Wie geen plicht heeft tot handelen kan dat handelen ongestraft nalaten, maar wie 
zijn plicht verzuimt is strafbaar. De Staatscommissie heeft bepaald dat de zorgplicht van de arts 
vervalt als de patiënt zelf de behandeling weigert óf als behandelen “naar heersend medisch inzicht 
zinloos” is.103 Klijn en Nieboer benadrukken echter dat het bepalen van de ‘zin’ van een medische 
behandeling “niet alleen om medisch inzicht maar ook om ethisch inzicht gaat en van dat laatste 
bezitten de medici niet het monopolie” (onderstreping in het origineel).104 De zin van een 
behandeling hangt niet louter af van medisch-technische criteria, maar zou eerst en vooral in de 
vraag liggen of de behandeling de kwaliteit van leven dient. Klijn en Nieboer vinden niet dat aan het 
‘heersend medisch inzicht’ alleen mag worden overgelaten de kwaliteit van leven bij medisch 
handelen rond het levenseinde te beoordelen. 

In hoofdstuk 8 zal naar voren komen dat er rond het beoordelen van het al dan niet medisch 
zinloos zijn van een concrete medische behandeling onduidelijkheid bestaat, en dat daar inderdaad 
dikwijls een oordeel over de kwaliteit van leven aan ten grondslag blijkt te liggen. In het kielzog van 
de verwarring over wat al dan niet medisch zinloos is, ontstaat verwarring over de vraag of de 
bijbehorende medische handeling moet worden geclassificeerd als enerzijds het staken/niet 
aanvangen van een behandeling of anderzijds als levensbeëindiging. En dát heeft weer gevolgen 
voor de werking van de regels die voor sommige categorieën wel en voor anderen niet gelden. 

Het rapport van de Staatscommissie Euthanasie heeft een baanbrekende rol gespeeld in het 
proces van rechtsverandering met betrekking tot euthanasie.105 Dat geldt met name voor het 
begrippenkader dat de Staatscommissie heeft voorgesteld. Afgezien van de kritiek van Klijn en 
Nieboer, was de stemming na publicatie van het rapport bij de meeste voor- en tegenstanders in 
het debat, dat er nu definitief consensus was bereikt over de wijze waarop de verschillende vormen 
van ‘dood-na-besluit’ moesten worden geclassificeerd; welke handelingen controversieel waren en 
welke niet; en wat voortaan euthanasie zou heten. Dat betekende niet dat daarmee ook de vraag 
was beantwoord of euthanasie ook toelaatbaar is. De concrete voorstellen die de Staatscommissie 
deed ten aanzien van veranderingen in het Wetboek van Strafrecht werden niet door de regering 
overgenomen en het zou nog jaren duren voordat er sprake zou zijn van een daadwerkelijke 
wijziging van de wet. De verschillende classificaties op basis waarvan de uiteindelijke regels zouden 
worden opgesteld zouden echter niet meer worden gewijzigd. 

In de komende en laatste paragrafen van dit hoofdstuk ga ik achtereenvolgens in op het 
standpunt dat de artsenorganisatie KNMG innam over het rapport van de Staatscommissie, en op 
een alternatieve oplossing die werd aangedragen om de praktijk van medisch handelen rond het 
                                                                                                                                                            
huidige betekenissen van ‘euthanasie’ ertoe dwingt ter wille van de duidelijkheid òf dit woord geheel te vermijden (of 
hooguit te bezigen als globale aanduiding van een onscherp begrens probleemgebied) òf het duidelijk te definiëren. Het 
nadeel van definiëring is dat er vanuit een bepaalde gezichtshoek een vrij willekeurige greep kan worden gedaan”. Ook 
de definitie van de Staatscommissie beschouwen zij als een dergelijke willekeurige greep. Staatscommissie (1985: 201) 
103 Aardig is het in dit kader te herinneren aan de oorspronkelijke opdracht die de Gezondheidsraad in 1972 van de 
overheid kreeg. Dat vertrok met het nieuwe medisch-ethische devies van Van den Berg, dat luidde: “het is de arts 
geboden het menselijk leven te behouden, te sparen en te verlengen waar en wanneer dat zinvol is”. Na vijftien jaar debat 
naar aanleiding van dat devies, is het criterium onveranderd met betrekking tot doen of nalaten van een levensreddende 
of -verlengende medische behandeling. De opbrengst is, dat het “heersend medisch inzicht” geacht wordt te bepalen 
waar zinvol zinloos wordt. In een concreet geval betekent dat, dat de behandelend arts dat bepaalt. 
104 De kritici geven twee voorbeelden. Als een behandeling het leven van een patiënt zodanig zou kunnen rekken tot na 
het moment dat zijn kinderen uit het buitenland zijn overgekomen, is de behandeling ethisch niet zinloos. Omgekeerd 
kan een behandeling die in medisch opzicht niet zinloos is omdat het beoogde effect kan worden bereikt (het 
verhelpen van een longontsteking met antibiotica bijvoorbeeld) in ethisch opzicht haar zin verliezen. “Ook voor hen 
die hun wil niet kunnen uiten en wier dood nabij is kan een bijkomende aandoening een vriend zijn die niet altijd hoeft 
te worden weggestuurd”. Staatscommissie (1985: 291-292) Later hebben met name ethici  er steeds opnieuw op 
gewezen dat de term ‘medisch zinloos’  misleidend kan zijn, omdat het vaak niet om een ‘medisch’ oordeel gaat.  Zie 
bijvoorbeeld Jacobs (1990) 
105 Weyers (2004: 234) laat zien dat publicatie van het rapport samen met een aantal andere ontwikkelingen destijds een 
enorme stimulans vormde voor het proces van rechtsverandering met betrekking tot euthanasie. 
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levenseinde juridische te reguleren: de ‘medische exceptie’. Het hoofdstuk sluit af met een 
schematisch overzicht van het controle-apparaat dat uiteindelijk voor de verschillende vormen van 
medisch handelen rond het levenseinde in het leven werd geroepen. 
 
3.12 Het Standpunt van de KNMG 
Weyers omschrijft de jaren 1984 tot 1986 als “de cruciale periode” in het proces van 
rechtsverandering met betrekking tot de legalisering van euthanasie.106 Ten aanzien van de 
ontwikkeling van het classificerende kader was in die periode van belang dat de KNMG in 1984 
een standpunt publiceerde ten aanzien van euthanasie. Daarin spreekt de artsen-organisatie zich 
niet uit over de toelaatbaarheid van euthanasie, maar de KNMG gaat er wel van uit dat “euthanasie 
wordt toegepast” in de medische praktijk. De KNMG acht het de plicht van de medische professie 
mee te werken aan een aanvaarbare regeling van het euthanasievraagstuk. Bovendien zou er zo 
spoedig mogelijk een eind moeten komen aan de hoge mate van rechtsonzekerheid die destijds 
zowel artsen als patiënten parten speelde. In haar standpuntbepaling verstaat de KNMG onder 
euthanasie nagenoeg hetzelfde als de Staatscommissie, namelijk “handelen, dat beoogt het leven 
van een ander op diens uitdrukkelijk verzoek te beëindigen”.107 

Ook de KNMG hield levensbeëindiging in het belang van een onmondige patiënt dus buiten de 
definitie. Toen de Staatscommissie een jaar later hetzelfde deed, was de reactie van de KNMG dan 
ook instemmend. In haar standpuntbepaling onderschrijft de KNMG verder de 
zorgvuldigheidseisen die tot dan toe in jurisprudentie waren ontwikkeld. Die eisen, die ik in de 
slotparagraaf van dit hoofdstuk kort zal behandelen, zouden de voorwaarden vormen onder welke 
de strafbaarheid van artikel 293 kon worden opgeheven. 

Met de definitie van euthanasie kwam levensbeëindigend handelen bij wilsonbekwamen 
voorlopig buiten het politieke debat te staan. De KNMG - die als geen andere organisatie op de 
hoogte was van wat zich in de medische praktijk voordoet - realiseerde zich echter dat de reële 
dilemma’s daaromtrent niet uit de praktijk zouden verdwijnen. In september 1985, vlak na uitkomst 
van het rapport van de Staatscommissie, besloot de KNMG daarom tot oprichting van de 
Commissie Aanvaardbaarheid Levensbeëindigend Handelen (CAL). De CAL kreeg als opdracht 
een standpunt voor te bereiden ten aanzien van patiënten die “(nog) niet (meer) in staat zijn een 
verzoek om euthanasie te uiten dan wel niet in staat mogen worden geacht in de consequenties van 
een dergelijk verzoek te overzien”. Hoewel de KNMG zich afvroeg of het wel opportuun was om 
direct “na het bereiken van politieke consensus over euthanasie” een dergelijke Commissie op te 
richten, was ze van mening dat “ook de artsen die met levensvragen bij wilsonbekwame patiënten 
worden geconfronteerd, steun van hun beroepsorganisatie mogen verwachten”.108 
 
3.13 De medische exceptie 
Nu er brede consensus was bereikt over de wijze waarop de verschillende medische handelingen 
rond het levenseinde zouden worden geclassificeerd, concentreerde de discussie zich op de vraag 
hoe euthanasie juridisch zou moeten worden gereguleerd. Er werden daarvoor halverwege de jaren 
tachtig drie uiteenlopende oplossingen aangedragen. De eerste was het idee van een wetswijziging 

                                                 
106 Zie Weyers (2004), hoofdstuk 6. Naast de publicatie van het rapport van de Staatscommissie, wijst Weyers op drie 
andere gebeurtenissen. Ten eerste had D66 kamerlid Wessel Tuinstra een initiatief wetsvoorstel tot legalisering van 
euthanasie ingediend, in de tijd dat de Staatscommissie aan haar rapport werkte. Het voorstel haalde het weliswaar niet, 
maar Wessel-Tuinstra had het thema euthanasie definitief op de agenda geplaatst. Ten tweede bracht de KNMG een 
standpuntbepaling uit, waarin ze het de plicht van de medische professie beschouwde me te werken aan een 
aanvaarbare regeling van het euthanasievraagstuk. Tenslotte deed de Hoge Raad uitspraak in het zogenaamde 
Schoonheim-arrest, waarin werd gewezen op een juridische uitweg voor het euthanasie-probleem. De 
strafuitsluitingsgrond voor euthanasie op basis van overmacht in de zin van een noodtoestand voortkomend uit een 
conflict van plichten, bood een praktische oplossing. 
107 KNMG (1984) Een verschil is dat de Staatscommissie niet spreekt van ‘beogen’. In de definitie van de 
Staatscommissie wordt niet verwezen naar de (subjectieve) intentie van het handelen van de arts. 
108 KNMG (1985) 
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zoals onder andere door de Staatscommissie was geopperd. Daarnaast was de strafuitsluitingsgrond 
van overmacht in de zin van een conflict van plichten een optie. De laatste mogelijke juridische 
uitweg was te kiezen voor de medische exceptie. 

Uiteindelijk zou worden gekozen voor de eerste oplossing, al duurde het tot 2002 voordat de 
wetswijziging er daadwerkelijk kwam. Euthanasie werd in de praktijk lang vóór de daadwerkelijke 
wetswijziging al legaal doordat in de rechtspraak de tweede route werd gevolgd. In het 
Schoonheim-arrest van 1984, werd bewezen geacht dat een behandelend arts het leven van een 
patiënt op diens verzoek had beëindigd. Echter op grond van de noodtoestand in de zin van een 
conflict van plichten werd de arts ontslagen van alle rechtsvervolging, waarmee een historisch 
precedent was geschapen.109 

Alvorens in te gaan op het uiteindelijke controle-apparaat, besteed ik aandacht aan de derde 
oplossing voor het euthanasie-vraagstuk waarvoor uiteindelijk níet werd gekozen: de medische 
exceptie. Ik besteed daar aandacht aan omdat voorstanders van die oplossing beweerden dat het 
niet goed mogelijk zou zijn medisch handelen rond het levenseinde scherp in verschillende vormen 
te onderscheiden. Met de medische exceptie zou het nauwkeurig classificeren van dergelijk 
handelen niet nodig zijn, hetgeen als argument vóór de medische exceptie naar voren werd 
geschoven. 

De medische exceptie komt op het volgende neer. Letterlijk genomen is iedere injectie, incisie 
en chirurgische ingreep een mishandeling die strafbaar is gesteld door verschillende artikelen van 
het Wetboek van Strafrecht. Dat dit echter niet de bedoeling is, werd bij de totstandkoming van het 
nieuwe Wetboek van Strafrecht aan het eind van de negentiende eeuw door toenmalig Minister van 
Justitie Modderman als volgt verwoord: “Niet strafbaar is de geneeskundige handelende naar de 
erkende regelen zijner kunst”.110 Hoewel de bepalingen ten aanzien van de delicten tegen lijf en 
leven ook voor medici gelden, moeten die bepalingen worden gelezen met de impliciete toevoeging 
‘Geldt niet ten aanzien van de arts die handelt binnen zijn bevoegdheid als zodanig’. Het handelen 
van de arts dat aanleiding geeft tot deze ongeschreven uitzondering, ofwel ‘de medische exceptie’, 
wordt ‘normaal medisch handelen’ genoemd.111 

Op basis van de medische exceptie is het een chirurg toegestaan om de buik van een patiënt 
open te maken om daar vervolgens een ontstoken blindedarm uit te verwijderen, een tandarts mag 
rotte kiezen trekken en het is een arts in uitzonderlijke omstandigheden zelfs toegestaan om een 
foetus aborteren. Indien de arts dergelijke handelingen niet lege artis verricht, ofwel zich daarbij niet 
houdt aan de regelen der geneeskunst, dan zijn de diverse delicten die zijn omschreven in het 
Wetboek van Strafrecht alsnog van kracht. 

In de loop van het euthanasie-debat is er een aantal maal voor gepleit om ook 
levensbeëindigend handelen door artsen onder de medische exceptie te laten vallen. De meest 
fervente pleitbezorger van dit standpunt was de jurist en oud-lid van de Hoge Raad Ch. J. 
Enschedé, die daar tijdens de totstandkoming en vlak na publicatie van het rapport van de 
Staatscommissie euthanasie, veel over publiceerde. Enschedé was stellig van mening dat de arts die 
binnen de grenzen van het medische normstelsel blijft, buiten het bereik van de strafwet moest 
worden gehouden óók als het om euthanasie gaat. Dat zou echter niet betekenen dat de arts 
daarmee buiten het recht zou staan. Integendeel, betoogt Enschedé: 
 

                                                 
109 Bij het beroep op de noodtoestand gaat het om het conflict dat voortkomt uit enerzijds de professionele plicht van 
de arts om het leven te eerbiedigen, en anderzijds uit de even zwaarwegende plicht alles te doen om het lijden van de 
patiënt te verlichten. Een veelgeuite misvatting in dit kader is dat euthanasie in Nederland vóór de wetswijziging in 
2002 werd ‘gedoogd’. Gedogen verondersteld dat iets illegaals oogluikend wordt toegestaan, hetgeen niet het geval was 
voor euthanasie. Zie ook Weyers (2004: 417-418). 
110 Geciteerd in Weyers (2004: 31) 
111 Griffiths (1999b) 
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wetgeving door nalaten is ook recht. Dat betekent niet dat de arts aan de controle van het recht 
is onttrokken. De rechter zal immers altijd de in medische kring heersende medisch-ethische 
opvattingen moeten toetsen aan dwingend recht, de openbare orde en de goede zeden.112 
 

Enschedé achtte euthanasie onder omstandigheden toelaatbaar, maar hij was het oneens met de 
voorstellen van de Staatscommissie om dat met behulp van bepalingen in het Wetboek van 
Strafrecht te reguleren. Ik ga hier niet in op de rechtstheoretische overwegingen die Enschedé te 
berde bracht tégen de voorstellen van onder andere de Staatscommissie en vóór regulering van 
euthanasie met behulp van de medische exceptie. Wel wil ik één argument noemen dat betrekking 
heeft op het classificeren van medisch handelen rond het levenseinde. Daarmee wordt tevens 
geïllustreerd hoezeer het classificatie-debat ten aanzien van medisch handelen rond het levenseinde 
is verweven met het vraagstuk hoe dergelijk handelen zou moeten worden gereguleerd. 

Hoewel Enschedé dat niet met empirische gegevens heeft onderbouwd, stelde hij in een essay 
dat uitkwam vlak voor publicatie van het rapport van de Staatscommissie, dat euthanasie in de 
praktijk niet kan worden losgekoppeld van de overige medische handelingen rond het 
levenseinde.113 Hij uitte kritiek op pogingen daartoe, en schrijft: 
 

al zijn we eraan gewend in de openbare euthanasiediscussie verschillende euthanasie-typen te 
onderscheiden om ons vervolgens tot een debat over de euthanasie op verzoek te beperken, in 
de praktijk liggen die typen onscheidbaar dooreen.114 

 
Enschedé vond de pogingen de handelingen in verschillende classificaties onder te brengen 
juridische haarkloverij, die aan de praktijk van de arts en de stervende patiënt geen recht doet. Hij 
stelde daarom voor die verschillende handelingen onder één noemer te brengen, en voortaan aan te 
duiden als medische thanasiehandelingen. 

Bovendien was het volgens Enschedé niet de taak van het recht, maar de taak van de medische 
ethiek om het professionele geweten van de arts te vormen en de arts te voorzien van richtsnoeren 
bij het handelen, ook als het om euthanasie gaat. Juist het zijns inziens onscheidbare karakter van 
de medische thanasiehandelingen maakte het recht voor die taak ongeschikt: 

 
Euthanasie laat zich zonder aanzienlijke schade niet wettelijk regelen. Men kan het medisch 
doden op verzoek niet losweken van de andere medische thanasiehandelingen. Men kan de 
thanasiehandelingen niet uitprepareren uit de totale relatie tussen arts en patiënt in zijn ziek-, 
zijn sterfbed. In de zaken van leven en dood waar beiden daar zijn geconfronteerd kán niet de 
wetgever met zijn door haar algemeenheid altijd gebrekkige formules tussenbeide treden, hetzij 
om de medici te beschermen tegen de juristen, hetzij om de maatschappij te beschermen tegen 
de medici.115 
 

Ook de jurist Eugene Sutorius, die in diverse grote euthanasie-zaken als raadsman optrad, heeft 
gepleit voor de medische exceptie als de aangewezen oplossing voor het euthanasie-vraagstuk. 
Sutorius benadrukte dat artsen zich altijd in een uitzonderingspositie hebben bevonden ten 
opzichte van het strafrecht, en is van mening dat dat in dit geval niet anders zou moeten zijn. Áls 
de samenleving artsen in hun omgang met leven en dood werkelijk niet meer vertrouwt, stelde hij, 
“dan behoren ook de ‘gesluierde’ vormen van euthanasie binnen bereik van serieuze toetsing te 

                                                 
112 Enschedé (1986a) 
113 In de essaybundel gaat Enschedé (1985) uitgebreid in op het verband van de medische exceptie met het juridische 
begrip ‘materiële wederrechtelijkheid’. In deze bundel uit hij ook kritiek op de door de Gezondheidsraad aangebrachte 
onderscheidingen.  
114 Enschedé (1986: 38) 
115 Enschedé (1986: 41) 
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komen”.116 Sutorius raakt hier aan het gegeven dat sommige handelingen die buiten het euthanasie-
begrip waren komen te vallen, op zich hetzelfde effect kunnen hebben: de dood. Een arts die om 
wat voor reden geen euthanasie zou willen plegen, zou de patiënt die dat verzoekt alsnog tegemoet 
kunnen komen door een voor diens leven noodzakelijke behandeling achterwege te laten of te 
staken of onder het mom van pijnbestrijding een hoge dosis morfine toe te dienen.117 Met 
Enschedé, was Sutorius van mening dat de arts in principe buiten het bereik van de strafwet zou 
moeten blijven en dat de tuchtrechtspraak voldoende mogelijkheden tot correctie biedt, “tenzij zijn 
motieven niet meer van medische aard zijn, hij zijn positie voor eigen oogmerken misbruikt of de 
regels van zijn beroep werkelijk met voeten treedt”. In dergelijke gevallen zou het strafrecht alsnog 
kunnen worden ingeschakeld als “laatste poortwachter”.118 

Ondanks de argumenten van de voorstanders van de medische exceptie, zou de overheid die 
oplossing niet kiezen om euthanasie en hulp bij zelfdoding te reguleren. Dergelijk handelen werd te 
omstreden geacht om de controle en regulering daarvan over te laten aan de medische professie. Er 
werd uiteindelijk gekozen voor een wetswijziging, de route die de Staatscommissie had aangegeven. 
 
3.14 Het huidig juridisch controle-apparaat 
Het raamwerk van classificaties op basis waarvan de juridische regels ten aanzien van euthanasie en 
ander medisch handelen rond het levenseinde ten behoeve van controle werden opgesteld, werd 
overgenomen uit het rapport van de Staatscommissie. Het uiteindelijke controle-apparaat is 
samengevat in onderstaand schema. In het schema zijn de verschillende handelingscategorieën 
weergegeven. Tevens is weergegeven hoe de betreffende handeling kan worden gelegitimeerd en op 
basis van welke huidige (in 2005 geldende) juridische grondslag dat gebeurd. In de laatste kolom is 
tenslotte weergegeven hoe de arts het overlijden dat voortkomt uit het betreffende handelen dient 
te classificeren. Het onderscheid tussen ‘natuurlijk’ en ‘niet natuurlijk’ overlijden werd het 
aanknopingspunt voor juridische controle. Hoe dat onderscheid een rol is gaan spelen in de 
regulering van medisch handelen rond het levenseinde, zal in hoofdstuk 4 centraal staan. 

In de bovenste helft van het schema zijn de handelingen genoemd die worden beschouwd als 
‘normaal medisch handelen’. Voor die handelingen geldt de medische exceptie en vindt geen 
specifieke juridische controle plaats. De behandelend arts mag het overlijden na dergelijk handelen 
afgeven als ‘natuurlijk overlijden’. De handelingen onder de dikke zwarte lijn worden beschouwd 
als levensbeëindigend handelen, waarvoor wel een specifiek juridisch controle-regime bestaat. 

Na dertig jaar debat werden euthanasie en hulp bij zelfdoding in 2002 wettelijk toelaatbaar, 
middels de Wet Toetsing levensbeëindiging op Verzoek. Met de wet werden artikelen 293 en 294 
van het Wetboek van Strafrecht alsmede de Wet op de Lijkbezorging gewijzigd.119 De nieuwe wet 
schrijft het volgende voor. Indien het handelen van een arts moet worden geclassificeerd als 
euthanasie, hulp bij zelfdoding of levensbeëindiging zonder verzoek, is de arts verplicht zich 
toetsbaar op te stellen en de zogenaamde meldingsprocedure in acht te nemen. Dat houdt in dat 
het de arts níet is toegestaan een verklaring van ‘natuurlijk overlijden’ af te geven. Het overlijden 
moet als ‘niet-natuurlijk’ worden beschouwd. In geval van niet-natuurlijk overlijden moet de arts de 
gemeentelijk lijkschouwer inschakelen. In geval van euthanasie en hulp bij zelfdoding zorgt de 
lijkschouwer ervoor dat het gedetailleerde verslag dat de arts daarover moet opmaken, terecht komt 
bij één van de vijf regionale toetsingscommissies. De toetsingscommissie, waarin een jurist, een arts 
en een ethicus zitting heeft, buigt zich vervolgens over de zaak en beoordeelt of de arts zich heeft 
gehouden aan de zorgvuldigheidseisen die zijn vastgelegd de Wet Toetsing Levensbeëindiging op 

                                                 
116 Sutorius (1985: 51) 
117 In 1998 hebben Griffiths, Bood en Weyers mede om deze reden betoogd dat daarom beter zou kunnen worden 
gekozen voor regulering aan de hand van de medische exceptie. Griffiths, Bood, & Weyers (1998) 
118 Sutorius (1985: 51-52) 
119 In de bijlage C is de tekst opgenomen van artikelen 293 en 294, zoals die op 1 april 2002 met de in werking getreden 
Wet Toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding van kracht werden. 
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Verzoek.120 Euthanasie en hulp bij zelfdoding blijven strafbaar onder artikelen 293 en 294. Indien 
de toetsingscommissie echter oordeelt dat de arts alle zorgvuldigheidseisen in acht heeft genomen, 
is de arts niet strafbaar en zal dan ook niet worden vervolgd. 
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Figuur 3.1: Schematisch overzicht van de classificaties waarop het controle-apparaat voor verschillende vormen van medisch handelen rond 
het levenseinde is gebaseerd 

 
‘Levensbeëindiging zonder verzoek’ valt juridisch beschouwd onder artikel 289 van het Wetboek 
van Strafrecht: moord. De toelaatbaarheid van dergelijk handelen blijft omstreden. Rechters 
hebben in enkele zaken een beroep op overmacht in de zin van noodtoestand toegekend. Dat 
gebeurde in situaties waarin reeds besloten was tot abstineren en dus tot de onvermijdelijke dood, 
maar waarin de patiënt niet op een snelle en humane wijze kwam te overlijden en een dodelijk 
middel werd toegediend om verdere ontluistering te voorkomen.122 Toenmalig Minister van Justitie 

                                                 
120 Zie bijlage C voor een overzicht van relevante wetsartikelen en de zorgvuldigheidseisen zoals die zijn opgenomen in 
de de Wet Toetsing Levensbeëindiging op Verzoek en hulp bij zelfdoding. Voor de totstandkoming van de 
zorgvuldigheidseisen, zie Griffiths, Bood & Weyers (1998) en Weyers (2004). Naast de wettelijk vastgestelde eisen zijn 
er ook zorgvuldigheidseisen voortgekomen uit de praktijk en uit de jurisprudentie. In opdracht van de KNMG maakte 
gezondheidsjurist Legemaate (2005) een inventarisatie van zorgvuldigheidseisen die door de beroepsgroep van belang 
worden geacht. Daarbij kwam Legemaate tot een opsomming van 23 zorgvuldigheidseisen. 
121 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 
122 In 1995 zijn twee artsen met betrekking tot levensbeëindiging bij een ernstig defecte pasgeborene, ontslagen van 
rechtsvervolging: de zaken ‘Prins’ en ‘Kadijk’. De rechters volgden in deze zaken het standpunt van de 
beroepsvereniging: indien een pasgeborene na een legitieme beslissing om verder medisch handelen te staken, ernstig 
lijdt en niet op humane wijze sterft, is levensbeëindigend handelen gerechtvaardigd. Ten aanzien van levensbeëindiging 
zonder verzoek bij pasgeborenen is inmiddels bekend dat het Openbaar Ministerie regelmatig gebruik maakt van het 
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Sorgdrager sprak bij de oprichting van de regionale toetsingcommissies in 1998, het voornemen uit 
dat er een aparte toetsingscommissie in te stellen voor de beoordeling van gevallen van 
levensbeëindiging zonder verzoek. Tot op heden is dat voornemen niet gerealiseerd. Een arts die 
als zodanig handelt mag net zomin als bij andere vormen van levensbeëindiging een verklaring van 
natuurlijke dood afgeven. Toetsing geschiedt in dergelijke gevallen door het Openbaar Ministerie 
zelf. 

Wanneer de huidige classificaties van medisch handelen rond het levenseinde worden bekeken 
in het licht van het boek waarmee volgens velen de discussie over dergelijk handelen is 
losgebarsten, valt ten slotte het volgende op. Haast alle medische handelingen waarvan Van der 
Berg in 1969 propageerde dat die onder voorwaarden toelaatbaar zouden moeten worden, vallen 
onder de categorie ‘levensbeëindiging zonder verzoek’, ofwel moord. Met andere woorden, voor de 
casuïstiek uit het boek dat door velen wordt beschouwd als startpunt van de ‘euthanasie-discussie’, 
is in het voorlopige sluitstuk van die discussie geen oplossing gevonden. Deze problematiek werd 
met de euthanasie-definitie van de Staatscommissie voorlopig buiten het debat geplaatst. Hoewel er 
de laatste jaren vanuit de medische beroepsgroep diverse pogingen zijn ondernomen om dit 
onderwerp terug op de agenda te plaatsen, houdt de politiek zich vooralsnog afzijdig. 
 
3.15 Tot slot 
In dit hoofdstuk is weergegeven hoe de discussie ten aanzien van het classificeren van medisch 
handelen rond het levenseind is verlopen. Het begrip ‘euthanasie’ heeft zich daarin ontwikkeld van 
een paraplu-begrip dat verwijst naar verschillende vormen van ‘dood-na-besluit’ naar het smallere 
‘dood-op-verzoek’. Herhaaldelijk is naar voren gekomen dat deelnemers aan het debat claimen dat 
de door hen voorgestelde begripsdefinities als waardevrij of objectief moeten worden beschouwd. 
Ik heb getracht zichtbaar te maken dat de verschillende classificatie-voorstellen steeds 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. 

                                                                                                                                                            
opportuniteitsbeginsel als dergelijke zaken bij hen worden gemeld. Dat wil zeggen dat het OM afziet van vervolging in 
zaken die daar in potentie wel voor in aanmerking komen. Dat gebeurt alleen als blijkt dat de door de beroepsgroep 
opgestelde zorgvuldigheidseisen in acht zijn genomen. Zaak Prins: Nederlandse Jurisprudentie 1995, nr. 602; 
Nederlandse Jurisprudentie 1996, nr. 113; Zaak Kadijk: Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1996: 36-43; Tijdschrift 
voor Gezondheidsrecht 1996: 284-291. Zie ook Griffiths, Bood & Weyers (1998) 




