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N
ederland kreeg er dezc 

zomcr cen n1euw woord 

biJ vet 'itcrven AanlcJdmg 

was hct overiiJdcn van een 

Alzheimcr-patii'nt in hct Croningse 

psychogeriatrische verplccghuis 't 

lllauwbiirgje De arts bcsloot het kunst

matig toedicncn van voedsel en vocht 

achterwcgc te Iaten. De familie wist 

nergem van en -.taptc naar de politic. 

De discussic rond het lllauwbi:irgje-inci

dcnt licp vervolgcns mank van bcgrips

verwarring. Vooral omdat het euthana

sicvocahulairc in het debat over 

verstervcn wcrd binncn gcbracht. 

Allcrcerst i'i er het vcrsterven zelf: het 

uitdoven van de behoefte 

aan cten en drinkcn. Het 

gaat hier om een hiJzon

dcr maar natuurlijk -.a

menspel van lichaam en 

geest, waarmee een pre

lude voor hct detinitieve 

moment van overlijden 

wordt ingezet. De eerstc 

keer dat ik hiervan 

hn01·de, was nota bene in 

een hospitium - een huis 

sterven. Hct inbrengen van cen vocht

infuus of cen maagpeg is ogcnschijnliJk 

wei het minste war een art<; kan doen. 

Maar de natuurlijkc weg naar hct over

lijdcn wordt zo afgesneden, zodat een 

niet-natuurlijke wijzc om het Ieven te 

beeindigen op een gcgeven moment 

onvermijdelijk is. 

In het geval van 't Blauwbiirgje ging her 

nict aileen om de vraag of men'ien 

mogen sterven wanneer hct lichaam 

aangeeft dat her genoeg is. AI snel 

concentreerde de discussie zich up de 

vcrsch i 1\ende besl is<,i ngsbevoegdhcden 

wanneer een patient niet Ianger zelf 

zijn wil naar voren kan brengen. Op dit 

punt i'> er terecht reden voor zorg. 

Steeds mccr ver-.chuiven 

de grenzcn rond de levens

becindiging van wilsonbe

kwamen, bijvoorbeeld in 

het hclaas nog nauwelijks 

opgemcrktc rapport van de 

Koninklijkc Nederland'>e 

MaatschappiJ tot bevorde

ring der Ceneeskunde 

(KNMCI waarin een ver

dere verruiming van de 

mogelijkheden voor cutha-

voor stervenden, waarin Drs Ja11- Vvillem P Wits nasie op dezc groep wordt 

pijnbe-.trijding en intensicvc znrg een hcpleit. Dat is niet aileen verontrustcnd 

alternatief hicdcn voor euthanasic omdat de absolute waardc van het Ieven 

Versterven kwam vee! voor in dit hos

pitium. Sterker nog: het belichaamde 

de kritiek die men had op reguliere 

zorginstcllingen, waar de fixatie op 

medi-,ch handelcn zo groot is dat de 

patient nauwelijks de kam krijgt om te 

onderge-,chikt raakt aan de kwaliteit die 

andercn dat Ieven toedichtcn. Het laat 

vooral zien dat hct lundament voor het 

Nederland<,e cuthanasiehelcid- de zc\1-

hcschikking van mcnscn - feitclijk uit 

los zand hc<,taat. 
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De wil van de patient 
In de di'>LU'><;ie over ver-;terven dook de 

wil van de patient weer op. Wanneer 

iemand niet meer in <,taat i<; om dezc 

wil kenhaar te maken, zou een wilwer

klaring duidelijkheid moctcn vcr.,chaf

fcn onder welkc om'>tandigheden al 

dan nict n1ct kun .... ttnatigc vocding kan 

worden gc<,topt. 1\laar ccn dcrgeli)ke 

vcrkiJring op'>tellen " ondoenliJk. 

1\:iemand i'> in <;taat ccn blauwdruk tc 

maken voor aile medJ<;che '>ituatie'> 

waiJnn n1cll kan kon1cn tc vcrkcren. 

Bovendien i'> het de vraag of de art'> al

ti)d hercid i'> <Jm conlonn zo'n hlauw

druk te handelcn. Cecn cnkelc arh kan 

gcdwongcn \\'Orden on1 over tc gJJil 

t<Jt mcdi.,chc handclingen al<; reanime

rcn, opercren <il hct kun<,tmatig toedie

ncn van vocht. wannecr hct naar haar· 

ol Zl)n medi.,chc oordeel om ccn zin

loze handcling gaat. Ook cen wilwcr

kloring vcrandcrt daar nict..., aan. 

Ver<,terven en cuthana<;ic zijn twce to

taal VLT'>Lhillcndc dingen Euthana'>ie i'> 

ecn hanclclrng door ecn art<; waarmec 

het Ieven wordt bceindigd, omdat de 

patient ol tamilie met de art'> vindcn 

dat het Ieven hcerndigen hcter i<; dan 

het voortzetten van hct Ieven. f ict gaat 

hicrhl) du., prrmair om ccn m<Jreel oor

dcel over de kwahtcrt van het Ieven. Bij 

vcr...,tcrvcn gJ.Jt hct on1 ccn n1cdi'-.chc 

vraag: i..., cr ~prakc van de voorfa...,c van 

hct <,lcrvcn. ol hcbhcn we te makcn 

met ret<; ander'>" In hct ccr<,te geval kan 

cen arh hc.,Juiten om al te zicn van hct 

kuno..,tn1at1g tocdicncn van vocht en 

vocd.,cl, omdat hct gaat om een di'>pro

portionclc nH:di.,chc ingrecp waarmec 

hct al rngezettc <,tervcmprocc'> worclt 

uitge<;tcld 

De hanwraag i'> dan ot de patient zcll 

naar ccn giJ., water ol ccn bord cten 
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zou grijpcn, wannecr hiJ daartoe in <,laat 

zou zijn. AI., dat het gcval i<;, maar men 

om ecn andere rcden hct toedicnen van 

vocd<;el en vocht bcwu<;l nalaat, is er 

ict<, heel ander<; aan de hand. lemand zo 

uithongeren ot uitdrogcn botsl met de 

zorgplicht. Dan zouden we ook nict 

over ccn vonn van cuthano..,ic tnogcn 

<,prekcn. Er be'>taat gccn rcchtvaardi

ging voor hct doclbeww.t li)dcn tewccg 

brcngcn on1 zo datgcnc \Vat n1cn hcoor

deelt al., ccn grotcrc liJden<;wcg- hct Ie
ven van de patient- te hceindigen. Ook 

cen wilwerklaring bicdt hiervoor geen 

lcgitimatic, aangczicn hct lichaam op 

hct lllOTllCtH zclt ccn andere \vcg aun

geclt. [en wilwcrklaring kan geen vrij

brict voor moord zij11. 

Onthouding 
Dat hct tumult rond 't BlauwbiirgJc zrch 

weer conccntrecrdc op de vragen die 

hij cuthana'>ic thui'> l10ren. valt tc bc

trcuren. Hct paradoxalc is namclijk dat 

jui'>l hct 'echtc' vcr'>tervcn de toenc

mcndc mcdicali<;crrng onder kritiek 

<,lelt NatuurliJk heclt ieder men<; rccht 

op zorg. Ook bij vcr<,lcrven hetekcnt 

dat dat pijn en hijver'>chipl'>clcn zoveel 

n1ogcli_jk n1oetcn \Vordcn \Vcggcnonlcn 

Toch vraagt het ruimte hicdcn aan cen 

men'> om te <,lcrvcn op de cer,te plaal'> 

om onthouding, van bmilic, maar cvcn

ecn~ von art<.;cn en vcrplcging. Aan

vaardcn dat de hchoelte aan voed'>clcn 

vocht <,topt. "moeili)k: niet omdat hct 

on'> confrontecrt met hct hjdcn van cen 

mcdemcn<;, maar omdat hct on,zclt 

dwingt de mythc van de maakhaarhcid 

van het Ieven 1,,., tc Iaten. 

]),, !tnr- Willcru I' Wlls 

/11 3c co/um11 <}CPCII de /cdc11 P<lll ,/c rdaclic hun 

frc-r\oonlc;kc of"'allilltJclc IPcrr. Zii horm t!<Ianucc 

CCII <I<IIIZCt tc <}CPCII POOl' rcf/cc tic of de/rat. 

0 

c 


