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Pseudo-rechtbankjes 

Medisch Contact publiceerde in augustus jl. twee 

artikelen over ervaringen met toetsingscommissies 

voor beoordeling van het handelen van artsen bij 

euthanasie. Uit het eerste blijkt dat in tegenstelling 

tot de verwachting die bij de instelling van de com

missies twee jaar geleden leefde, het aantal aange

melde gevallen niet is toegenomen. 

Het tweede maakt duidelijk waarom dit het geval is. 

Het is het verslag van een arts die bij zo'n commissie 

tekst en uitleg moest geven over zijn handelen in 

een bepaald geval. Geirriteerd constateerde hij dat, 

wat was aangekondigd als een palaver met verhelde

ringsvragen op hem overkwam als een soort examen. 

Artsen die moeite hebben met het melden, zullen 

door dit artikel zeker niet aangespoord worden om 

hun gedrag te veranderen. Het illustreert waarom er 

in meer dan de helft van de gevallen niet gemeld 

wordt. Artsen die niet melden hebben moeite met de 

soesa die melding met zich meebrengt, ongeacht of 

dat een melding is bij het Openbaar Ministerie of 

een toetsingscommissie. Dat zal met eventuele aan

vaarding van het onlangs door het kabinet ingedien

de wetsvoorstel, "toetsing van levensbeeindiging op 

verzoek en hulp bij zelfdoding" niet veranderen. Bij 

dit wetsontwerp wordt met de argumentatie "artsen 
Inelden niet, mndat zij niet als crim.ineel verdachte 
door Just itie will en worden benaclercl". het Openbaar 
Ministerie vrijwel buitenspPl gPzet. Er ontstaan 
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Ik ben het grondig met haar eens. Euthanasie is 

soms de enige uitweg in een zeer bijzondere situatie. 

Dat moet gecontroleerd worden. Niet door een toet

singscommissie, maar door het Openbaar Ministerie 

dat in dit land verantwoordelijk is en moet blijven 

voor het onderzoek naar elke niet natuurlijke dood. 

Daar ligt de expertise en de professionaliteit. En niet 

bij een toetsingscommissie waarvan de criteria voor 

de benoeming van de !eden, arts, jurist en ethicus 

volstrekt onhelder zijn. De arts kan door compassie 

worden geplaagd, de jurist heeft mogelijk de neiging 

voor rechter te spelen, terwijl de ethicus niet vee! 
n1eer kan doen dan het ordenen van Inorele princi
pC's. Als lid van de toetsingscon1n1issie prcvaleert zijn 
particulicn" nH·ning. ()bjectieve "\Neging; '\Nonlt dan 
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drs. FJ. I.aning-Boersema 

Iunueu1net, on1uar LIJ ~lller a1s crrmrneel vercracnte 

door Justitie willen worden benaderd", het Openbaar 

Ministerie vrijwel buitenspel gezet. Er ontstaan 

n._unt..·lijk llll..'t de nteuwc bt..•vot..•gdhcdcn van de toct

singscOll1I11issies ecn soon gespccialiseerclc pseudo

rechtbankjes, clie op het gebiecl van euthanasie en 
hulp bij zelfdoding grote bevoegdheclen krijgen. Op 

basis van geformuleerde zorgvuldigheidseisen zal 

beoordeeld worden of er strafuitsluitingsgronden 

aanwezig zijn. De commissie is bij haar afweging vol

strekt autonoom. Als geoordeeld wordt dater zorg

vuldig gehandelcl is, komt er verder niemand aan te 

pas. De Raad van State adviseerde de regering de 

toetsingscommissies te verplichten hun beslissingen 

te melden bij het Openbaar Ministerie. De regering 

heeft dit advies terzijde gelegd en de commissies zul

len in de toekomst het Openbaar Ministerie niet 

meer inlichten over hun handelen en hun beslissin

gen, als dit wetsontwerp het haalt. 

Wat hier gebeurt is niet codificerend, het is zelts 

geen ontwikkelingswetgeving meer. Je zou het een 

lex experimentalis kunnen noemen. Het is de vraag of 

Nederland hierop zit te wachten. In de Volkskrant 

constateerde Lubbers dat deze wet sterk politick 

getint is. De wet is een gebaar naar D66, die het tot 

haar kroonjuwelen rekent. In Vrij Nederland (nr. 33) 

bevestigt de ethica Mary Zwiers: "Sorgdrager en 

Borst hebben hier naar toe gewerkt met de instelling 

van de toetsingscommissies twee jaar geleden. Hun 

gedachte was: we Iaten het volk langzaam aan eutha

nasie wennen, zodat we het over een paar jaar kun

nen legaliseren". Zwiers is daar pertinent tegen. Zij 

zegt: "Laat het maar gedoogbeleid zijn zoals we dat 

nu hebben. Die toetsingscommissies moeten zo snel 

mogelijk weer weg. Hier moet de wetgeving de 

moraal hoog houden". 

1t\eer l«m c!oen clan het ordenen van morele princi

pes. Als lid van de toetsingscommissie prevaleert zijn 

particuliere mening. Objcctieve weging worclt dan 

wei heel con1plcx. 

J\ls onze Inaatschappij, terc•cht, wil dat aile gevallen 

van euthanasie en hulp bij zclfdocling worden 

gemeld clan is het beter om het lmiclige beleicl te 

continueren, inclusief de controle van het Openbaar 

Ministerie. Daarnaast is er veel voor te zeggen om 

een landelijk aanwezig netwerk voor advies en con

sultatie te realiseren. Daar kunnen artsen v66raf 

advies en praktische hulp inroepen. Daar kan ook 

vooraf de melding besproken worden. Dit netwerk 

zou regionaal en voor artsen laagdrempelig gereali

seerd moeten worden. De structuren liggen er voor 

klaar. Daar kunnen waarschijnlijk ook de verpleeg

huisartsen, die nu terecht protest aantekenen, mee 

Ieven. Met de nieuwe wet zien zij aankomen clat er 

grote spanningen zullen ontstaan tussen bijvoor

beelcl de familie van vegeterencle patienten en hun 

verzorgings- en verplegingscocle. Het laatste wat zij 

willen is dat zij in een cultuur van 'clat hoeft: toch 

niet meer in deze tijcl dokter?' als een instrument 

gebruikt worden bij voortijdige levensbeeindiging 

van clemente bejaarden. 

Ik vrees echter dat de werkelijkheid anders zal zijn. 

Niet helder juridisch denken maar de politieke 

opportuniteit 'houdt D66 binnen boord' dicteert de 

wetgeving. 

Het Openbaar Ministerie is kennelijk a! gekneveld en 

gepasseerd. Wordt het geen tijd dat we van die zijde 

eens iets !wren? 

Whistleblowers gevraagd! 
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