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Het kabinet heeft voorgesteld de meldingsprocedure voor eutha

nasie te vervangen door een toetsingsprocedure. Hiertoe zullen 

vijf regionale commissies worden ingesteld. Hiermee wordt de ver

keerde weg ingeslagen; dit zal leiden tot een toenemende bureau

cratisering van euthanasie. De wetgever zou zich beter kunnen 

richten op stimuleren van laagdrempelige consultatie vooraf en 

kwaliteitsverbetering van terminale zorg. 

E 
uthanasie i-, lang

zamerhand een 

zaak van vader

landse identiteit 

gc\vorden hnd maart 

1997 gingcn de nlini-;tcro, 

llorst en Van 1\ licrlo in hct 

Vaticaan het Nederlandse 

euthana.,iebelcid uitlcg

gen Kritick vanuit het 

hc~itenland op dar heleid 

wordt nwestal gepareerd 

dour te wijzen op unix

grip en vcrdraaiing van lei

ten. Kritiek vanuit het bin

ncnland raakt zo mogell)k 

nog gcvocligcr ~narcn. 

Tocn cnkelc JMen gelcden 

vanuit onzc vakgrocp ccn 

kntisch artikel over eutha

nasic was ingediend hi1 

ecn Amerikaans ethisch 

tijdschrift. wcrd vanuit ems 

land ccn poging onckrno

men dat niet geplaaht te 

kri)gen 

Belangrijhte argument 

hierbij was dat het artikel 

de r·eputatie van Neder

landsc artsen in drskrcdiet 

zou brcngcn Thans li1kt 

de reputatic van hct hclc 

land op het '>pel te <;taan 

Toen ccn van on-.. wa"' uit

gcnodigd ccn lczing over 

euthanasic te gcven in 

1\ladrrd. wcrd hi) hi) aan

komst gehcld door iemand 

Proj.dr HAALJ. tm Hcwc van de Nederlandse am

Drs A1JPA fcmsscJ1S 

ba-,-,adc n1ct de vrJag wat 

hij wildc gaan zcggcn 

Lliteraard i<, ccn zorgvul

digc wccrgavc van de tel

ten Viln helang. Dat neemt 

niet weg di!t hct uiteinde

li)k g<1at om een morelc 

disur<,sic Wilar-irl lciten niet 

hcslissend ziJn. Het ligt cr 

hrJ voorbeeld aan welke 

lcitcn \Vordcn wccrgcgc

ven In het hurtenland 

knppen de kranten dat 



hijna 6()'){, van de gcvallcn van lcvcn<,

hccindiging nict wordt gcmcld, terwijl 

111 om land bcnadrukt wordt dar hct 

aantal gcmcldc gcvallcn tus<,Cil I 'JCJO en 

l <J<J5 i'i gc-.tcgcn van 1 H<K> naar 41 <:<>. 

llovcndicn worden kitcn altiid gdntcr

pretccrd vanuit cc11 morclc po'>itic. 

Wannccr blijkt dat cc11 op de vi1ttig 

stedgcvallcn tot <,~and komt door eu

thana<,ic 12,4% van de totale <,tcrhe 111 

1995<, is dat dan vee! ot wcin1gc 

Vcr.,chillcnd gchruik van kitcn I'> on

vcrmlJckllJk en allcslxhalvc erg, wan

nccr tcnmin<,tc heldcr wordt gemaakt 

vanuit wclkc morelc positic die kiten 

worden gehantecrd _lui<,t op d1t punt i'> 

kntiek te lcvcrcn op de h1udigc stand 

van het dchat in om land. 

Drie morele discussies 
1W1e de cthischc litcratuu1· ovcrzict Cll 

an0lysccrt hoc discu<,<,ie<, over euthana

sic 111 hct huitcnland vcrlopen. kan 

vashtcllen dat er sprake is van dnc vcr

schillcndc ethische disc_u.,.,ics 

/)c !IIOrlllitcit /hill wthmlilsic 
;\llerccr<,t 1s er de kwc<,tie van de mora

liter! van cuthtlna-.rc a]..., zocbnrg 

Hierh11 gaat het om wezenliik vcrschil

lcnde morelc p<,.,ities. De ba.,iwL·aag 

h1crhij i'> ol mcmcn. ethisch ge'>prokl'n. 

nwgen hcsli<,<,cn om hun Ieven le 

hci.'ind1gcn 1\lag individuelc autonomie 

zovcr rl'ikl'n d0t de hc<,taJnwoor

WJJrde voor dil' autonomic, 11amclijk 

het LndLvLduclc Ieven. wordt vcrnietigd' 

Zells alsop dczc vr0ag een pmitid ant

woord wordt gcgcvcn, volgt nict von

zclt.,prckcnd dat hct cen ander I een 

arhl morcel vr1Jstaat om daarhi1 tc bel

pen. Tenslotte 1s ecn crucLalc vraag of, 

al-, cuthonZI-.ic gcrcchtvaardrgd \Vordt 

met CCll beroep op respeLl voor indivi

duelc autonomic. hct eigcnlijk niet om 

ich heel <llldcrs gaat. nameli1k de aan-

l I lV ''!7 

vaardbaarhc1d of onaanvaardhaal'hcid 

van lijdcn. Hoc kunncn we andcr., ver

klaLTll dat '>kchts ccn mindcrhcid van 

euthana<,ievcrzoekcn door arl<,<:n wordt 

ingcwilligd, en dat tegelijkcrtijd de 

grcn<, tu<,<,en levembecindiging op ver

zock en zonder verzoek zo porcu<, i'> 

gcblekenc Hehben we on<, niet cen rad 

voor ogcn gedrt1aid door cuthanzhic zo 

af te grcnzen dzlt het vcrzock al., mo

rclc rcchtvaardiging'>grond in de dclini

tic I'> opgcnomcn. tcrwi1l voortdurcnd 

hli1kt dat cen andcr morcclmotid in de 

praktijk doorslaggcvcnd i'>~ Tot onzc 

crgcrnis moetcn we con<,tatercn dat hct 

huitcnland zich nict aan onzc ddinitic 

houdt, dati'> mccr dan Cl'll miwcr<,~and. 

omdat cutha11asie a!., '111crcy killi<u;' pl-c

cies weergcclt dat niet hct autonoml' 

verzock maJr hct li,ckn her centrale 

nwticl is Dar1 moct de di<,c_u<,<,ic ook 

daarovcr gaan, over de vraag wat, mo

rccl gc<,prokcn. een gocdc henadcring 

ter vcrlichting van lijdcn bchclq 

Opvallcnd i'> dat de di.,cu"ic over de 

moralitcit van euthanasic in om land ei

gcnliJk nict mccr scricu., wordt gc

vocrd. Po~itic-. liggcn VJ'it c:czicn de 

grotc politickc con<,cn-;us over de aan

vaardhJarhcid van cuthan0sie l11kt cr 

weinig hehodte tc hestaan de morclc 

cii-.,cu-;...;ic h1crovcr vcrdcr nog JJn tc 

goJn. ~r '" ccn dominJntc cultuur die 

ovcrtuigd i-, VJn hct cigcn morclc gc

liJk \X:cll<cht dat ook hicrom zo vn

ontwJJrdigd wordt gcrcogccrd a[...; VJ!l

uit hct huitcnland JUist deze discu.,.,ic 

tclken., weer hcgonnen wor·dt. 

De morolitcit lh711 de Clllhmiilsie(m7klijk 
De twcedc morclc discussic waarop we 

om monwntccl li,kcn tc conccntrcr-cn, 

hctrdt de vraag naar de mmclc inrich

ting van de prakti1k Ccgcven dat eu

thanJsic in de praktqk wordt tocgcp0st. 

hoc kan dat dan zo morcel vcrant-

z 

< 
> 
z 

I 

)> 

z 



z 
<( 

> 

v 
z 

Vl 

c 
f-

woord mogclijk? Hicrhij spcclt onder 

mccr de kwestic van openheid of geslo

tenhcid. Waarom is hct morccl heter 

orn euthanasie in aile openhcid te vcr

richtcn? Wat is de rnorclc betekcnis van 

een meldingsprocedurc? Hier speelt 

ook de vraag naar lcgalisering of decri

minaliscring. Er is rnorcel verschil tus

sen de stelling dat euthanasie onder he

paalde voorwaarden gcoorloofd is en 

dus als het hcstc handclcn moct wor

den hcschouwd in gegcven omstandig

hedcn, en de Stelling dat euthanasic 

steeds ccn tragische situatie is waarin je 

ondanks allcs terecht kunt komen en jc 

niets anders mcer kunt dan kiezcn uit 

twec kwaden. In dit vcrhand is relevant 

hoe de verhouding moct zijn tussen 

medisch handclcn en publiekc con

trolc. Opvallcnd in dcze discussies is 

dat vooral de nadruk wordt gelcgd op 

zorgvuldige procedures. Zorgvuldig

hcid in ovcrlcg, consultatie, uitvoering, 

documcntatic en verantwoording staan 

ccntraal. Hiervoor worden kanalen gc

schapen, zoals richtliincn, formulieren, 

commissies. Hoe helangrijk zorgvuldig 

handelcn ook is. mcer dan ccn noodza

kelijkc voorwaarde voor moreel hande

lcn is hct niet. Voordat we toekomen 

aan een oordeel of de praktijk ook mo

rccl wenselijk, juist, gcoorloofd is. mag 

tenrninstc verwacht worden dat ze 

zorgvuldig wordt uitgeoefcnd. 

Preuentie umz eutha11asie 
De derde morele discussie hctreft de 

vraag naar rnogclijkheden voor prcven

tie van euthanasic. Dezc vraag, die in 

hct buitenland al Ianger aan de ordc is, 

speelt sinds kort ook in onze discussie 

cen rol. 

Op de ccrste plaats wordt geredenccrd 

dat terughoudcndheid in rnedischc in

tcrventies wcllicht voorkomt dat men

sen in 'iituatic~ kon1cn wat1rin ze on1 cu-

thanasie verzocken. Hoewel in de Ver

enigde Staten a! een kwart ccuw heftige 

debattcn gevocrd worden over het 

hccindigen of nict-heginnen van he

handclingen, staat dezc thernatick sinds 

kort op onze agenda Pas de laatste tijd 

makcn ziekcnhuizcn in ons land richt

lijnen en protocollen voor het niet-re

animcren van patientcn. Dat hetekent 

dat we ons pas sinds kort zijn gaan af

vragcn of we nict vecl tcrughoudender 

moetcn zijn met hct in Ieven houdcn 

van crn.,tig zicke paticnten. Wannecr 

een patient nict de kans kri)gt tc over

lijden aan zijn zickte of onderliggcnd 

lijden. dan bli)ft inderdaad niet vcel an

ders over dan de arts tc vragcn er een 

cind aan te makcn. 

Op de tweedc plaats speelt in dezc 

discussie de vraag of hctere pijnbestrij

ding, hctere stcrvensbcgeleiding en 

betcrc palliaticve zorg niet kunnen hiJ

dragcn tot preventic van euthanasic 

(Janssens. 1997) Ook hct kahinct '>taat 

op het standpunt dat euthanasie aileen 

verantwoord kan plaatsvindcn in de 

context van palliatievc zorg. Lliteraard 

zijn er gccn gocdc maatstaven orn de 

kwalitcit van palliaticve zorg in ver

schillendc Ianden te kunnen vcrgclij

kcn; wei kan geconstateerd worden dat 

de ontwikkcling van die zorg in ons 

land hcduidend achterloopt op ontwik

kclingen in bet huitenland. Daarom 

ook is belcid ter vcrsterking en ontwik

keling van palliatieve zorg volgcns het 

kabinet noodzakeliJk 

Nieuwe toetsingsprocedure 
Hct kahinct heeft onlangs voorgcsteld 

de hc<;taande rncldingsproccdurc voor 

euthanasic en hulp bij zclfdoding te 

vervangcn door een toet'lingsprocc

durc. Hicrtoc zullen vijl reg1onalc com

missies worden opgcricht. Deze com

mi">ies zullen hcstaan uit dric ledeJL 

( llV s '!7 



cen arts, een jurist en een cthicu<,_ Zij 

zullen hcourdckn of ec11 art<, in ecn be

paald gcval medi.,ch zorgvuldig heeft 

gchandeld. llinnen ze<, weken na ont

vangst van de melding zullen de com

mi<,<,ic'> hun o01·deel zenden aan het 

parket-gencraal van het Opcnbaar Mi

nistcrie (01\1) en aan de regiunalc in

<,pecteur voor de Cezondheidszorg. Hct 

01\1 zal in de rcgel alzien van vervol

ging. Voor kven'>hecindigend handclen 

zondcr verzoek zal een a parte toctsings

proccdure worden inge<,tcld. Hiervoor 

zal ecn centrale hcoordelingscommissie 

worden inge<,tcld. De hctrokkcn he

windslieden verwachtcn dar door deze 

voorstelkn de lxreidheid van artsen om 

kvcnshecindigend handekn te mclden 

zal toenemcn. 

Dezc V<HJr<,telkn dicnc'1 kriti'>ch ondcr

zocht tc worden. Op de cerste plaab is 

kritiek mogclijk op de wcrkhaarhcid. 

Uit recent onderzoek blijkt dat de gc

middclck tijd die vcrloopt tussen her 

moment van melding en het hcricht 

over de atloop van de heoordcling<,pro

ccdure door her Openhaar Ministerie 

hijna drie en een halve maand is voor 

die gevalkn die niet alzondcrlijk wor

den hesproken in de Vcrgadcring van 

l'rocLII·eur<,-Cencraal (Van der Wal en 

Van dcr 1\laas, I'J'J6, 2il) Her valt te 

verwachtcn dat tu<,<,enschakeling van 

commissics deze 'doorlooptijd' aiken zal 

verkngen Onk is volstrckt onduidelijk 

hoc UJT1111li<,<,ies te wcrk zullcn moeten 

gaan. 1\kt naar schatting 3600 gevallcn 

van euthana<,ie en hulp hij zelfdoding in 

I'J'J5 (een gctal dat vcrgclcken met 

I'J'JO aanzicnlijk IS gcstegcn), hctekcnt 

dat cen wcrkhelasting per commissic 

van gcmiddeld 720 gcvalkn per jaar. dus 

ongcvccr twcc per dag. 

Clp de tweede plaats is onduidelijk hoc 

commissics zullcn toetsen. Twec hena-

t I l\' ' ,,~ 

deringen zijn hicr mogelijk De ene is 

dat de cummissie hctrekkclijk formalis

tisch te wcrk zal gaan z,J toetst of aan 

de huidige zorgvuldigheidscisen i'> vol

daan, dat kan hetrekkelijk hureaucra

tisch en snel worden afgehandeld In 

principc is iedere rationele en medisch 

ondcrlegdc leek hicrtoe in staat. l\1aar 

ol in dit geval nog van toetsing kan 

worden gesprokcn is zccr de vraag. De 

bercidheid tot melden zal toencmen, 

JUist omdat het ccn lormaliteit is gewor

den. De andere mogelijkheid is dat de 

commissic haar taak serieus zal nemen 

en elk gcmeld gcval grondig zal hcoor

delen. Dat hctekent cchter dat een arts 

die een euthanasiczaak aanmeldt, in 

Ieite vanuit drie gczichtspunten zal 

worden beoordeeld, namelijk medisch, 

JUridi.,ch en ethisch. Dar zal niet hcvor

derlilk zijn voor de meldingshereidhcid 

Op zich kunnen cummissies daarop 

weer rcageren door zelf de zorgvuldig

heidseisen te intcrpretcren en andere 

toctsing<,criteria te ontwikkelen. In dat 

geval wordt van helang wie er precie<, in 

de commi'>Sies zitting krijgen en is het 

voor artsen zaak uit te vindcn welke 

commissies mecr of minder 'liberaal' 

zijn. Deze laat<,tc punten gclden c1 f'l'ion 

voor de centrale commissie d1e gcvalkn 

van levenshecindiging moet beoorde

kn, aangezien een welumschreven toet

singskadcr hicr ontbrcekt. 

Op de ckrdc plaats is lundamcntelc kri

tick mogeliJk op de morele implicaties 

van de voorgc<,telde regeling. De toet

singscommissies kriJgcn een hip1a pries

terli)ke lunctie. Als de art<, die euthana

.,ic pkegt maar bi1 de commissie te 

hiecht gaat, ontvangt hij vervolgens de 

ah.,olutie, en dat mcestal zonder peni

tcntie. 1\ kt name de opnamc van een 

cthicus in dergclijke commi'>Sies i'> mis

leidcnd. De commiSsie toetst immcrs 
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op zorgvuldigheid van handclcn Zc 

vclt geen oor·deel over de nwrcle aan

vaardhaarhcid van hct handelen. Door 

een cthicus als commis-,ielid onhtaat 

ten onrechtc de indruk dat van moreel 

aarwaar-dbaar handelcn sprake zou zijn. 

In Ieite kan cchter rcdere ratroncle bur-

gcr hcoordclcn ot aan de zorgvuldig

heidsci-,en voldaan is 

Op de vrcrde plaat<, richt kritick zrch 

op de intcntic-, van de voorstcllen. 

Waarom gaat hct ptTCIC'>' Is het de be

dueling om cen butter op te wcrpen 

tusscn de mcdische prokssie en het JU· 

ridrsch apparaat, zodat de prolc.,-,ie 

zich hcschcrmd kan wetcn tegcn rntcr

lcrentie'> van huitcnar~ 01 i-. de hcdoe

lrng om de kwalitcit van de tcrminale 

zorg tc vcrbctcren. zodat patii'nte11 

zrch hcschermd wcten tegen hcrocp'>

heodcnaar<, die hun crgcn normcn en 

waarden centr·aal stcllcnc Als de kwali-

tctt vc1n palliaticvc zorg in on:-, land in

dndaad vnbcterd kan worden, zodat 

prcvcntic van cuthtlna.<..,ic 111 ccn J.untal 

gevallcn mogcliJk is. dan dicnt nict 

achtcral, dat wrl zeggen als de patic;rll 

i~ ovcrlcdcn, jcr:dh11tk gcgcvcn tc wor

den. Van helang i-, dan dat voorar ade

quate nwgclrrkhcden tot verhctcring 

van tcnninalc zorg worden Jangcho

den. Toet-,ing-,commi.,.,ics kr11gcn dan 

een helc andere rol dan in de voorge

'>telde kahinet-,rcgeling 

Consultatie vooraf 
1\krkwaardig is dat hct kahinct in zijn 

'>tandpunt naar aanlciding van de cvalu

atic van de mcldingsproccdure eutha

nasic zclr stclt dat 'comultatre vooraf 

verdiept en gcprolc-,<,~onalisccrd client 

tc worden. Hrertoe zoudcn -,teunpun

tcn voor ovcrlcg en advic<.., n1octcn 

worden ingesteld lnmidde]., heelt de 

Koninklijke Ncderland-.e 1\laatschap-

piJ tot hevordning dcr Cencc-,kumt 

(KNr\lC), in -,amenwcrking met de 

Am-.tcrdamse Hui-,ar-bcn Vcreniging, 

hicrvom ecn prodproJcct opgczet dat 

mcdio I 'J'JH haar hevrndingcn zal pre

<,cntcrcn. Dat op dit punt het nodigc tc 

vcrhcteren valt, is at te kzen uit hct 

evaluatrcrapport iVan dcr Wal er1 van 

dcr ,\laa-,, 1'J'J6) In 3% van de gcvalkn 

van lcvemhei'indiging zondcr uitdruk

kcll)k vcrzock worclt l'Cn andetT art<, 

geconsultend. Art,en drc cutharlaSil' or 

hulp hij zcltdoding nret hchhcn gl'meld 

consultnen in slcchts 1 H% l'en andere 

arts I 0 c , 100- I 01 i. 70% van de huis

artsen consultccrt een collcga uit dt' 

hut..,tlrt<..,cni\VaJ.rnccnlgrocp en 4H(X) van 

de <,peualrstcn comulteert ccn colkga 

uit dezcllde in<,telling In 5'!{, van de gc· 

vzdlcn was de con-,ulcnt van de hui-,arts 

ct'n onbekcndc l'n hi1 de spt'ualistcn 

was drt pcrcentagl' ()rOc, 101-10'' 

Hct wckt vcrvolgcn<.., gccn vcrhazing a].., 

we lczcn dat nagcnocg 1 ()()(J;;, van de 

consulentetl hct een<, wa<, met de he

hZJndclcnd arts wJnnt'cr her urtcrn

delirkc lx·-,luit om tc euthana'>l'tTn werd 

ger1omen. llct standpunt van de 

KN1\lC dat de uln-,ultcrend arts onar

hankeliJk moct <,taarl ll'n opzichte van 

de hehandclcnd arts, worclt in de prak

ttlk met de voetcn gctr·cden. I let vcr

haa<,t dan ook om even vnderop tc 

lczcn· ''In de gcvallcn woarin i.., gccon

-,ultend, i-, de con,uknt mce<,tal onal

hankcliik '>,Oc IO'J' 

Opvallend is dat hit ck keuze vJn de 

consulcnt clnkundigheid met hetrck

king tot palliaticve zorg tlall\vclrrk' een 

rol <,peclt lslechts ir1 2% van de geval

len was dat een rcden 1. 

Wannecr ser·ieu<, de noodzaak wordt 

ondcr,chrcven om palliaticve zorg in 

on<, land vcrdcr tot ontwikkeling te 

hrcngen. dan drent cen geproic'>'>!OnJli

'ccrd en ge't'n<,titutionaliscnd consulta-

(I lV' ''7 



tiemoment vooral te gaan aan hct hc

,Juit van de hehanclelcnd art<, om al clan 

niel te euthana<,cren. Medi'ich-cthi<,chc 

commi"ie<, kunnen hinhlJ zcker een 

ml 'ipelcn Dergel1Jke commi'i'iie-; he

-..taan tn hct ovcrgrotc dccl van de zorg

imtellingen llovendien i-; met name 111 

het huitenland reed' veel ervaring op

gcdoan tnct pro...,pccttcvc con<.;u]tatic 

Ervaringen met consultatieve 
commissies 
Aan het begin van de jaren tachtig ont

'itond in de Verenigde Staten een verhit 

dehat over het hehandelhclctd hij 

crn-,tig gchandicaptc pa-.;gchorencn. 

i\anlciding vormde ecn pa'igehorenc 

met het -;yndmom van Down, hij wie 

de ouder-; ee11 lcven,reddendc operatic 

weigerden I de 'llahv I )oe'-ca-;u<, I. AI, 

voorwaarde voor· tcdcralc hnancierrng 

-;ommcerde The I Jcf'tlrlllrrnt o/ He, lith t111d 

iilllllt/11 SrrPicc< de Anwrikaan'ic zieken

huizcn pmtcr·, op de hetreltcndc atdc

lingen tc plaal'icn met al'i tekq- "/),_ 

Lril11llld{OI)' _f(/i/1/rc /0 fee,/ 01 Cdi'C r(JI 
f,,ndictlflflcd ill{tillh i11 tfli<{,IC,/ity i< rro/Ji/Jitc,/ 

hy lull' .. 1 Str·al!l, !9H3 I. Fen grat" telc

loonnummer, cen ln[u,rt /)oc /lot/inc 

wcrd inge-;tcld om iedereen in de gelc

gcnheid tc <,tellcn de ziekenhutzen aan 

te geven dre tekort zouden 'ichicten rn 

de zorg voor de gchandicaptc p<l-..gcho

renen. Om adequaat op deze mlorma

tie te kunnen reagcren wcrd een /l,d,y 
/lor _<.;,/""d opgericht die, opcrerend van

uit Ncw York en Wa,hington, hinnen 

enkelc uren op de pick de-; onheil-; zou 

kunner1 zip1 om medi,che hehandeling 

van het hetrellcnde kind at te dwingen 

AI gauw hlcck dat de doel'itelltngen van 

deze actic'i mecr- kwaad dan goed de

den Logi-;treke prohlemen, -;chadelitk 

voor de pa-;gehorencn. ont-;tonden 

doordat aile medi'iche do'i'iil'l''i mee naar 

\XIZl-.hinglon wcrdcn gcnomcn. [)oor 

c I J\' ',,~ 

deze onderzoekingen en de puhliciteit 

die dat met zich meehracht, nam de 

clruk op de ouders van hct kind toe. 

Lliteindelitk oordeelcle de Prr;idrnt'; ( 0111-

1111\liOII j'a,- the St11dy of Etf,icu/ f-lmhlmrs ill 

1\ lrdiclllc t111d liio111dico/ 1111d lirhtiPIOI'tli 

Rrsrorc/J dat clezc vorm van overheid-;he

moeieni'i disproportionele nadelen met 

zich mechracht 

In plaat-; hicrvan zouden de ziekcnhui

zen verzocht moeten worden om com

mi-,-;ies in het Ieven te rocpen die zich 

enkel zouden toelcggcn op behandc

ling,heslissingen in de nconatologie 

Voort-; wilde men in de toekom-;t de ju

rrdische problemen die de il11by /)or

U/1111 met zich had meegehracht vermit

den wannccr ook intern con<,erlsus 

hereikt kon worden_ De ;\11rrricilll 1\cd

dn"y of i'cdidlriclillls' reagecrde po,itief 

op dit voorstcl cn werkte de doelstellin

gen en wcrkw11zen die dezc commi<;<;ies 

zouden rnoeten krijgcn verder uit. Aile 

ziekenhuizen werdcn geaclvi'ieerd zulke 

commi<;<;ies op te zettcn. Het uiteindc

lijke doel van de l11/d11t llioc/l11cs Collllllillrrs 

( ook wei flcdi11tncs Ethic; ( 'on111rl/lm ol 

zelt'i ildl'y /)oc Conlllriltccs genoemd I was 

de garantie te hicden dat moeilijkc he

handelmgshe,li'i'iingen in de neonato

loglc op ccn zo zorgvuldig n1ogclijkc 

nlJ.I1!lT gcnomcn zoudcn worden 

Vanuit dit algemenc doel werden vier 

doelstellingcn gclorrmrlecrd: cducatre, 

hcleid-;ontwikkeling, comultatie vooraf 

en heschouwrng achteral I l11{1111t lliDct/Jio 

Tc1ks Force c11rd ( -011111/t,llrts, I <JH,t l. 

lli1 rnoeilitke ca'iU'i, waar her nalaten ol 

'itaken van medi-,che hehandelingen 

wordt overwogen eniol waarhi1 me

ningwcr-,chillcrl zip1 ont-;taan tu'i'ien de 

ouder-; en de -;pccrali-;t, zou de comml'i

-,ic voorot gcraadplccgd n1octcn wor

den. Len dergelitke con,ultatic moet 

uitgaar1 van vritwilligheid en niet door 

druk van bovenaf. In de mee'ile gcval-
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len zal het verzoek om consultatic van 

de hchandclcnd arts moeten komen al

hoewel andere hctrokkencn evenccm 

een verzock kunncn indiencn. Verdcr 

zal uiteindeliJk de hchandclcnd arts de 

cindverantwoordclijkheid moetcn dra

gen voor de hcslissingcn die gcnomen 

worden. De commissie is cr niet om he

slissingcn van artsen uit handcn te ne

men. Vceleer is het haar taak om toe te 

zicn dat onjuistc he-,lissingcn nict gc

nomen worden. 'They should he 11 check 011 

fh1d dccisioJJs, not the {>rinwry deciders tlmnscl

ucs" (Fleischman cr1 l\1urray, 'll. 

Tijdens de bespreking zal eerst helder

hcid verschaft mocten worden omtrent 

de lei ten van de casus en om trent de rc

levante morele vragen die daarbij op

docnlcn. Vcrvolgens worden dan aile 

hehandclingsmogclijkhedcn in kaart 

gehracht waarna hinnen een coi)pera

ticve sfccr een hcsluit genomen wordt 

dat het mee'>t recht doct aan het he lang 

van de pasgehorene. 

Achteral zou de commissie mcdische 

do'>siers moeten kunnen hcspreken in 

die gevallcn waarbij afgezien is van be

handeling Voorop staat hierbij hoe de 

kwaliteit van de medischc hcsluitvor

ming verbctcrd kan worden ten bc

h<Jevc van de patient. Het i-; van helang 

achteraf te controlercn of aile casus die 

besproken hadden moeten worden ook 

daadwcrkeliJk bc-,prokcn zijn Verder 

kan op dezc manicr de eflectiviteit van 

de hcleidsrichtlijnen '>leeds opnreuw 

gccvaluecrd worden. Tot slot kunnen 

de hcslissingcn van de commissie zcll 

op dezc wijze gecvalueerd worden. 

lnmiddels zijn tallozc i11]<111t llioetln" 

Connnittcrs opgcricht en i-.; grote crvaring 

opgedaan met prospectieve casusana

ly-,e. In 1985, nict mecr dan dric jaar na 

de Baby Doe-casus, had 75'!1, van aile 

Amerikaanse kinderziekenhuizen ecn 

111]11nt Bioei/Jics Conr111ittce. Twee jaar later 

had het merendeel van de zickenhuizen 

met een aldeling neonatologie of vcr

loskunde cen commissie die zich met 

cthischc vragen rondom hchandclbcleid 

van pasgeborenen bezighield. Soms vic] 

de samenstclling van de ln]<mt llioetl,ics 

Colllmittcc samen met de cthischc com

missie van hct ziekenhuis. Soms ook 

was het ecn subcommissie van de ethi

sche commissie. In 37% van de gcvallen 

was het een zcHstandige commissic 

iMahowald, 1988). 

Ceen toetsing maar consultatie 
De Amcrikaan-,e lnfantllwcthics ( onrnrittecs 

kunnen goeck aanknoping-,pur1len ge

vcn voor cen beoordeling vJn her kabi

ncts-,tandpunt om rcgionalc toetsi ngs

commissies in te stellcn. lmmers. ook 

dJar was hct duel ecn betere medische 

be-,luitvorming en ook daar wilde men 

de recht-,praak meer nJJr de achter

grond docn verdwiJ11en Tcgell)kcrtijd 

i-, door het bcnadrukkcn van consultJ

tic vooraf ccn situatit' ont'-;taan \Vaarin 

verhetcring van de hehandelingsprak

tijk door optimaal gehruik mJken VJtl 

heschikhare deskundighcid ecn hogcre 

prioriteit hcclt dan juridischc toet'>ing 

achtcral. Dezc heoordcling vcrtrekt 

vanuit een aJntJI kritischc kanttckenrn

gen Wanncer de tJabtellrng van toet

sing<,commi'>sies voorJI consultaticl 

wordt, zullen de mogeli1kheden tot ver

hctcring van palliaticvt' zorg maxin1dtd 

kunncn worden benut. Daarmee zou 

n1ccr \Vcrk gcn1oakt \\'Orden van prc

ventic van cuthJnasic dJn nu het gcval 

is. Voor hct vcrwezcnlijken van dezc 

pro'>pectrcve consultatrclunctie kan 

worden aange-,loten op hestaandc 

structuren hinncn zorginstellingcn. 

HicrhiJ is hct esscntieel clat in elke 

commissie palliatievc zorg'>pecialistcn 

heschikhaar ziJn. De dc-,kundighcid van 
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dergelijke specialisten client te garandc

ren dat aile hehandelingsalternatieven 

en andere vormen van ondersteuning 

mogclijk zijn 

Natuurlijk vraagt een dcrgelijke opzet 

een jarenlange educatieve inspanning, 

juist doordat de vcreiste palliaticve de'>

kundiglwid op dit moment nog schaars 

aanwezig i<>. De door het kabinct voor

gestelde stcunpunten voor consultatie 

kunnen het heste worden ingezet om 

palliatJeve experti'>e op korte terrnijn tc 

Iaten diffundercn in het nctwcrk van 

cthische commiS'>ie'> zoals dat op dit 

ogenblik in zorgimtcllingen functio

neert. In plaal'> van cen <,nelle procedu

rele oplos<,ing om het aantalmeldingen 

tc vc:rhogen, kan beter gemikt worden 

op een wezenlijke verhetering van de 

prakti)k van de zorgvcrlening aan men

sen in de laatqc lase van hun Ieven. 

Conclusie 
De huidigc kabinetwoor<>tellen met 

hetrekking tot euthana<,ie zip1 eenzij

dig, doordat ze zich voornamelijk rich

ten op vergroting van de melding<>he

reidheid bij artscn, 111 plaat<> van op 

verhetering van de terminalc zorg bij 

patii'nte11. De voorge<,teldc toet'>ings

commissie'> zullcn zich slcchts margi

naal van hun taak kunnen kwijten, ge

zien het hoge aantal euthanasiegevallcn 

per jaar. Daarmce wordt een tocne-

111cndc hurcaucrati-.;cring van cuthana-;ic 

in de hand gewerkt. 

Voor het tot stand hrcngen van een op

timalc kwalitcit van stervenshcgelciding 

I'> ecn andere henadering noodzakelijk 

waarhij het focus van deze commissies 

konlt tc liggcn op laagdrcn1pcligc con

sultatie voorat. Door het gebruik makcn 

van ccn zo hoog n1ogclijk nivcau van 

palliatieve experti'>e kunnen daadwcrke

liJk alternaticve behandeling<,mogelijk

hcdcn worden aZingcdragcn, waardoor 

hct aantal euthanasiegevallen zal kun

nen afncmen. Door kwaliteitsverhctc

ring van terminalc zorg tot centrale 

doel.,telling van dergelijke commissies 

te makcn, zal een stcrk signaal worden 

atgegeven dat cuthana.,ie in ons land 

nict als normaal medisch handelcn 

wordt hcschouwd. 

Prof.dr H.A i\11. ten H11ue 111 drs. AIJPA 

1!111\SIIIS zljn ITSf>ectlwclijk 11/s hooglmwr mrdl

sche ethlek 111 OJidcrzoekrr 'etlmk 111 f){llllatlwc 

zorq' wcrkzaam hj de V,rb}roefr Etlnck, Fllo

soflc 111 Cesc/rledcl!ls 1>1111 de Cel!ccskwdr, 

Facultcll der i\lcdlschc Wctcnsdl(J/J/JCII, Katho

lleke Llllluersrlcll N!jllle!Jell 
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