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en verantwoording 

Op de column 'Euthanasie bespreekbaar' 
in Christen Democratische Verkenningen 
(9/89) kwamen verschillende reacties. 
Het verschijnen van het rapport 'Medi
sche beslissingen rond het levenseinde' 
van de Commissie-Remmelink en het 
nieuwe euthanasievoorstel van minister 
Hirsch Bal/in en staatssecretaris Simons 
brachten prof. Woldring ertoe om op
nieuw na te denken én te schrijven over 
het probleem van de euthanasie. 

Aan verscheidene schrijvers die reageer
den op mijn column 'Euthanasie be
spreekbaar' in het septembernummer 
van 1989 in dit blad en ben ik nog een 
antwoord schuldig. Met hun reacties 
hebben zij mij uitgenodigd over het pro
bleem van de euthanasie opnieuw na te 
denken. Mijn argumentatie van destijds 
was kort en schoot wellicht ook te kort. Ik 
moet opnieuw tot een verantwoording 
komen en zal tegen die achtergrond 
proberen mijn critici te antwoorden. Bo
vendien vormen het in september 1991 
verschenen rapport 'Medische beslissin
gen rond het levenseinde' van de Com
missie-Remmelink en het door de be
windslieden Hirsch Ballin en Simons 
nieuwe euthanasie-voorstel een goede 
reden het betreffende vraagstuk in dit 
blad opnieuw aan de orde te stellen. 
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Kern 
Het CDA staat terecht op de bres voor 
het kwetsbare leven, met name ook voor 
het leven in zijn eindfase. Met een gene
raliserende afwijzing van euthanasie zou 
het CDA tot moralisme kunnen vervallen, 
zo stelde ik. De kern van mijn betoog 
luidde als volgt: 'Spreken over eerbied 
voor en bescherming van het leven en 
opkomen voor menselijke waardigheid, 
zonder te spreken over de strijd tegen de 
demonie in het leven en over het toe
komstperspectief van het leven, kan 
uitlopen op een moralistische verabsolu
tering van het mensenleven die ten koste 
gaat van het verstaan van het Bijbels 
getuigenis; een getuigenis dat niet over 
het menselijk leven in vage, algemene 
termen spreekt, maar over de zin van het 
leven die de menselijke waardigheid en 
verantwoordelijkheid bepaalt.' Als een 
argument noemde ik dat het lijden de zin 
van het leven zo zeer kan verdonkeren, 
dat bij een patiënt de wens rijpt naar een 
opzettelijke levensbeëindiging. De con
clusie was: 'Binnen een christelijke le
vensbeschouwing heeft actieve euthana
sie een legitieme plaats.' 

Prof. dr. HES. Woldring (1943) is hoogleraar politieke 
filosofie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. 
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Verantwoording 
De kern van mijn betoog draaide om de 
vraag naar de zin van het leven. Ter 
verdediging van actieve euthanasie als 
een wens naar een (letterlijk) goede 
dood, heb ik in het kader van een chris
telijke levensbeschouwing verwezen naar 
de woorden in het Nieuwe Testament 
(Philipenzen I, 21): bij Christus zijn en 
het sterven als winst beschouwen. Ver
scheidene critici, met name prof. W.C.M. 
Klijn in het decembernummer (1989) van 
dit blad, hebben mij terecht gewezen; 
met die verwijzing naar de Bijbel zou ik 
geen euthanasie kunnen verdedigen. 
Exegetisch zat ik er helemaal naast. Bij 
nader inzien denk ik dat mijn critici gelijk 
hebben. Ik had die verwijzing achterwege 
moeten laten. Het ging mij niet om de 
uitleg van een bijbeltekst, maar om veel 
meer! 

Het ging en gaat mij om de vraag naar 
de zin van leven. En hoewel ik die vraag, 
die een mysterie betreft, niet vermag te 
beantwoorden, probeer ik in het kader 
van een christelijke levensbeschouwing 
er iets van te zeggen; een levensbe
schouwing waarin de naam van God 
functioneert. 1 De naam die in bijbelse 
verhalen op verschillende manieren 
wordt gespeld, die uit eerbied en ontzag 
vaak niet wordt uitgesproken en soms 
toch uitgeroepen: de naam van de nieu
we en bevrijdende Aanwezigheid; een 
werkzame Hulp die levensperspectief 
biedt: een 'beloofd land' - ook na de 
dood. Het noemen van of verwijzen naar 
die naam doorbreekt menselijke verkla
ringen van de wereld, mechanismen van 
natuurlijke processen en situaties van 
uitzichtloosheid. Het noemen van die 
naam duidt op een verrassende betrok
kenheid op de Aanwezige. Die naam 
doorbreekt elke fixatie of verstarring, 
maakt onrustig, wekt verlangen en p
laatst een mens in de ruimte of in de 
vrijheid en roept op tot verantwoordelijk
heid. 
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Mensen kunnen worstelen met 'uit
zichtloos' lijden. Ook al is de vraag naar 
de zin van het leven niet te beantwoor
den, de zin van de vraag naar de zin van 
leven is reeds verdonkerd. Het worstelen 
met die zin-vraag kan het besef doen 
groeien, dat het lijden en wat een patiënt 
nog te wachten staat niet bij Gods goede 
schepping behoort. Het leven mag nooit 
tot een hel worden gemaakt. Lijden kan 
namelijk zo overheersend worden, dat 
het een zelfstandige macht lijkt; een 
macht die als een kwade macht ontmas
kerd moet worden. En zo'n ontmaskering 
kan uitzicht bieden op en het verlangen 
versterken naar heelheid, heil. Ik heb het 
nu niet over het probleem van de zelfdo
ding - daar spelen nog heel andere argu
menten een rol -, maar stel in verband 
met actieve euthanasie de vraag: waar
om zou met behulp van actieve euthana
sie dat uitzicht en verlangen niet gereali
seerd mogen worden? En waarom zou 
euthanasie als zodanig geen legitieme 
plaats binnen een christelijke wereldbe
schouwing kunnen hebben? 

Ik argumenteer opzettelijk vanuit een 
christelijke levensbeschouwing, omdat ik 
van daaruit iets beleef van mijn identiteit. 
Zij die een christelijke levensvisie heb
ben, hoop ik te stimuleren tot een au
thentieke argumentatie. Maar er zijn 
velen die geen relatie hebben met het 
christelijk geloof en die een christelijk 
georiënteerde levensvisie niet delen. Zij 
zullen de gestelde vragen anders bena
deren en anders beantwoorden. De 
vraag naar de zin van leven en ook de 

1. Met dankbaarheid vermeld ik in het schrijven van 
deze paragraaf geïnspireerd te zijn door publlkaties 
van mijn leermeester prof. dr. CA van Persen. met 
name door Hij is het weer' Beschouwingen over de 
betekenis van het woordje ·God·. Kampen z.j. en De 
Naam die geschiedenis maakt. Het geheim van bij
belse godsnamen, Kampen 1991 Omdat Van Peur
sen in die publikaties niet over euthanasie spreekt, 
mag zijn naam niet in verband worden gebracht met 
mijn verantwoording. 
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mogelijkheid dat de zin van die vraag 
door lijden kan verdwijnen, betreft hen 
natuurlijk evenzeer. 

Beantwoorden van 
levensvragen kan leiden 
tot ideologie en vaak tot 
moralisme 

Beantwoorden van levensvragen met 
behulp van beperkte wetenschappelijke 
theorieën of van fragmentarische ge
loofsuitspraken ('het leven is een ge
schenk', 'het leven is onaantastbaar', 'het 
leven is van God') leidt tot 'ideologie' 
(een vervalsende voorstelling van zaken) 
en vervolgens maar al te vaak tot mora
lisme; dat wil zeggen tot gefixeerde of 
verstarde opvattingen waarin de dyna
miek die tot verantwoordelijkheid inspi
reert ontbreekt. Zo kan men ook bijbel
teksten fixerend of verstarrend gebrui
ken. Ik zal enkele voorbeelden van dat 
gebruik bespreken . 

Lijden 
Heb ik het lijden van de patiënt niet te 
negatief voorgesteld? Rabbijn mr. drs. R. 
Evers schreef in Trouw (5 oktober 1989), 
dat lijden in onze op consumptie en ge
not gerichte samenleving een negatieve 
betekenis heeft. Hij verdedigde de opvat
ting, dat lijden een louterende en verrij
kende functie kan hebben in het naden
ken over de zin van het leven. Ik deel die 
opvatting grotendeels. Namelijk voor dat 
deel. dat lijden die positieve functie in-
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derdaad kàn vervullen; indien het lijden 
echter dermate demonische vormen 
aanneemt dat het het leven overwoekert 
en van het leven een hel maakt, kan van 
die positieve functie geen sprake meer 
zijn. Maar rabbijn Evers is tegen elke 
vorm van euthanasie, met als belangrijk
ste argument een verwijzing naar Gene
sis IX, vers 5 waar God zegt dat Hij het 
leven van de mensen zal opeisen van 
hen die zich er aan vergrepen hebben. 
Een bijbeltekst die volgens Evers ook 
een verbod belichaamt op 'liefdevol do
den'. 

Ik respecteer dat Evers overeenkom
stig zijn joodse overtuiging dat standpunt 
inneemt, maar ik heb er vanuit mijn over
tuiging behoefte aan de genoemde bij
beltekst te relativeren. Dat wil zeggen: 
relateren aan een christelijke levensvisie, 
waarin profetieën en oudtestamentische 
wetswoorden hun 'vervulling' krijgen in 
de komst van Jezus. Die 'vervulling' wil 
zeggen dat het niet gaat om het naleven 
van de letter van de oudtestamentische 
tekst. Dat niet naleven van de letter van 
de tekst betekent niet, dat ik oudtesta
mentische wetswoorden negeer. Het 
gaat er om in die oudtestamentische 
woorden Gods bedoeling met het leven 
te verstaan. In de Bijbel is die bedoeling 
van God niet voor elke concrete situatie 
onder woorden gebracht. In een christe
lijke levensvisie wordt de mens in de 
ruimte of in de vrijheid geplaatst en komt 
het aan op het vermogen tot geestelijk 
onderscheiden en tot het dragen van 
verantwoordelijkheid. 

Dat geestelijk onderscheiden kan on
der andere betrekking hebben op het 
interpreteren van situaties van lijden, 
demonie en wat wel of niet menswaardig 
is. Die verantwoordelijkheid kan in dat 
verband betekenen: concreet antwoord 
geven op de uitdaging van die situaties 
oftewel beslissingen nemen betreffende 
het wel of niet voortzetten van een ge
neeskundige behandeling en eventueel 
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ook het toepassen van actieve euthana
sie. Met ander woorden: de oudtesta
mentische wetswoorden geven beginse
len weer, letterlijk: beginpunten die in 
concrete levenssituaties door mensen 
moeten worden uitgewerkt. 

Biblicisme 
Dat vastzitten aan de letter van bijbeltek
sten kwam ik ook tegen bij drs. J.P. de 
Vries, hoofdredacteur van het (vrijge
maakt-gereformeerde) Nederlands Dag
blad. In zijn krant van 7 oktober 1989 
bestreed hij mijn opvatting dat actieve 
euthanasie binnen een christelijke le
vensbeschouwing een legitieme plaats 
heeft. Hij gebruikte onder andere als 
argument het gebod 'Gij zult niet dood
slaan'. Ik verwerp dat argument in ver
band met euthanasie. In de eerste plaats 
gaat het bij euthanasie niet om doodslag, 
zoals we ons dat kunnen voorstellen bij 
een roofmoord en een moord uit wraak. 
In de tweede plaats en direct volgend uit 
de vorige paragrààf blijkt uit het botte 
gebruik van het argument 'Gij zult niet 
doodslaan' in verband met euthanasie 
een gebrek aan geestelijk onderschei
den; zo behoort een christen niet met 
oudtestamentische woorden om te gaan. 

Tijdens een discussie tussen De Vries 
en mij voor de NCRV-radio (op 19 okto
ber 1989) maakte hij het nog bonter. Hij 
zei bij die gelegenheid dat in de Bijbel op 
één plaats euthanasie aan de orde is, 
namelijk in 2 Samuël 1: koning Saul is 
op het slagveld, hij ziet dat de strijd voor 
hem verkeerd zal aflopen en wenst niet 
in handen van zijn vijanden te vallen; 
een man vertelt later aan David dat hij 
Saul op zijn uitdrukkelijk verzoek heeft 
gedood; vervolgens veroordeelt David 
die man, omdat hij zich aan 'de gezalfde 
des Heren' heeft vergrepen. Zie je wel, 
zei De Vries: Saul vraagt om euthanasie, 
maar de man die zegt aan dat verzoek te 
hebben voldaan wordt veroordeeld. Dus: 
de Bijbel leert dat euthanasie niet mag. 
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Hoewel ik aan het gesprek met De 
Vries ook goede herinneringen heb, moet 
ik zeggen dat zijn redenering te zot is om 
serieus te nemen en tot een gevaarlijke 
'ideologie' (een vervalsende voorstelling 
van zaken) omtrent euthanasie leidt. De 
situatie van Saul is niet alleen onverge
lijkbaar met een euthanasie-situatie, ook 
kan men bij euthanasie niet het argu
ment 'gezalfde des Heren' gebruiken. 
Toch komt het voor dat mensen op zo'n 
manier met de Bijbel omgaan. Een bijbel
gebruik dat wel biblicisme wordt ge
noemd: men denkt voor hedendaagse 
vraagstukken kant en klare antwoorden 
uit de Bijbel te kunnen halen; men rukt 
een bepaald bijbelgedeelte uit het ver
band (daarmee ook uit de historische 
context) en verzelfstandigt de letter van 
de tekst, die men direct en kant en klaar 
van toepassing verklaart voor andere 
situaties dan die van de betreffende 
bijbeltekst. 

Als prof. dr. W.H. Velema in het chris
telijke gereformeerde weekblad De Wek
ker (19 januari 1990) aan mijn adres de 
opmerking maakt: 'Ons is geen bijbels 
gegeven bekend, waaruit blijkt dat wij het 
recht zouden hebben om neen te zeggen 
tegen het leven', dan is mijn vraag: moet 
dat dan? Het kan niet eens l De Bijbel 
kent het probleem van de grote medisch
technische macht en in verband daarmee 
het vraagstuk van de euthanasie niet. 
Daarom is het onze taak in vrijheid, met 
geestelijk onderscheidingsvermogen en 
verantwoordelijkheid die kwestie te be
spreken. 

Moralisme 
Ik heb het verwijt van moralisme gericht 
tegen hen die alleen maar opkomen voor 
het beschermen van het leven. Prof. 
W.C.M. Klijn heeft in zijn genoemde 
reactie in dit blad mij gekritiseerd. Het is 
volgens hem ongeoorloofd mensen die 
een bepaald ethisch standpunt hebben 
en die daarom tegen euthanasie zijn te 
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beschuldigen van moralisme. Ik zelf heb 
toch ook een moreel standpunt?, vraagt 
hij. Het verwijt van moralisme zou dus 
ook mij zelf treffen. 

Kennelijk heb ik niet voldoende duide
lijk gemaakt wat onder moralisme te 
verstaan, waardoor tussen collega Klijn 
en mij een misverstand is ontstaan. Niet 
elk moreel standpunt is moralistisch. Met 
moralisme heb ik bedoeld het gefixeerd 
zijn op fragmentarische regels als 'gij zult 
niet doden' en 'leven is van God'. Zulke 
regels zijn op zichzelf niet onjuist, maar 
zij worden verkeerd toegepast en derma
te verzelfstandigd dat andere aspecten 
van het leven uit het oog worden verlo
ren. Men lijkt geen oog te hebben voor 
het lijden dat van het leven een hel kan 
maken en voor de zin van het leven die 
verder strekt dan het tijdelijke leven. 
Moralisme betekent dat regels een zelf
standig leven gaan lijden ten koste van 
de dynamische kracht van een integrale 
levensvisie. Daarom kan ik mij niet vast
leggen op regels. Daarom kan ik het 
mensenleven niet verzelfstandigen. 

Autonomie lijkt mij een 
kwade macht die 
ontmaskerd moet worden 

Ik heb geprobeerd duidelijk te maken in 
mijn visie het leven te relateren aan het 
perspectief van het Bijbels getuigenis: 
leven bestaat uit, door en tot God. Daar
om behandel ik de vraag naar euthana-
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sie niet op grond van de (wijsgerig om
streden en religieus verwerpelijke) ge
dachte van 'autonomie' of zelfbeschik
king van de patiënt; autonomie lijkt mij 
een kwade macht die ontmaskerd moet 
worden. De vraag naar euthanasie wil ik 
bespreken vanuit het besef van verant
woordelijkheid. Dat wil zeggen antwoord 
geven op dat Bijbels getuigenis: de dood 
jaagt geen angst meer aan, er is leven 
na het aardse leven en het 'bij God zijn' 
is winst. Dat perspectief kán een patiënt 
motiveren tot de wens van een opzettelij
ke levensbeëindiging; kán ... geen starre 
regels en van mijn kant dus geen mora
lisme. 

Veel vragen 
Prof. Klijn heeft in zijn artikel mij veel 
vragen gesteld; meer dan ik vermag te 
beantwoorden. Eenvoudigweg omdat ik 
over bepaalde vragen langer moet na
denken en nog geen antwoord heb. 
Overigens heb ik enkele van zijn vragen 
betreffende lijden en verantwoordelijkheid 
in het bovenstaande impliciet beant
woord. Op één probleem zal ik iets nader 
ingaan. Klijn stelt namelijk: uit de redene
ring dat medische middelen worden ge
bruikt om het sterven uit te stellen, mag 
niet worden geconcludeerd dat medische 
middelen mogen worden gebruikt om de 
wens tot sterven uit te voeren. Alleen al 
volgens hem omdat het twee handelin
gen van tegenovergestelde richting be
treft. 

Ik deel Klijns mening niet. Ook zal ik 
niet het omgekeerde in zijn algemeen
heid verdedigen. Maar met handelingen 
die de bedoeling hebben om het sterven 
uit te stellen is nog niet de garantie ge
geven van de juistheid van die handelin
gen. In het ongetwijfeld goed bedoelde 
gebruik van medisch-technische macht 
ligt namelijk een 'levensgroot' probleem 
dat tot de vraag om actieve euthanasie 
kan leiden. Wij leven in een situatie 
waarin mensen met behulp van medisch-
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technische middelen nog lang kunnen 
voortleven; zonder die middelen waren 
ze al lang gestorven. Vanuit een christe
lijke visie op het leven erken ik, dat leven 
een gave van God is. Maar ik zie ook dat 
met medisch-technische middelen die 
gave geweldig kan worden 'opgerekt'. 
Tot in bepaalde gevallen een situatie van 
uitzichtloos lijden ontstaat. Het slechts 
staken van een behandeling zal in som
mige gevallen het lijden niet effectief 
beëindigen. Waarom zou het ethisch niet 
verantwoord zijn dat artsen, die met alle 
goede bedoelingen het leven hebben 
'opgerekt', effectief meewerken aan de 
realisatie van het verzoek van een pati
ent om het lijden te stoppen en om te 
sterven? 

Men kan mij tegenwerpen dat een arts 
niet mag overgaan tot actieve euthana
sie, omdat zo'n handeling in strijd zou 
zijn met de aard van zijn beroep: het 
uitoefenen van de genééskunde; een 
arts is gericht op genezen en niet op 
doden. Het is mijns inziens echter onge
rijmd enerzijds te zeggen dat euthanasie 
ontoelaatbaar is, omdat het leven een 
gave van God is en mensen met hun 
vingers van die gave moeten afblijven, 
en anderzijds te moeten constateren dat 
mensen er voortdurend met hun vingers 
hebben aangezeten: het leven hebben 
'opgerekt' tot voorbij een grens van te 
dragen lijden dat door een patiënt zelf 
als mensonwaardig wordt ervaren. Als 
een patiënt de wens tot opzettelijke le
vensbeëindiging kenbaar heeft gemaakt, 
dan lijkt mij dat een arts op een verant
woorde manier de consequentie kan 
aanvaarden niet slechts de behandeling 
te staken maar ook aan het verzoek van 
de patiënt effectief mee te werken. Als 
zodanig is actieve euthanasie een vorm 
van verantwoord medisch handelen en 
daarin een vorm van hulpverlening. 

In dit verband wil ik graag citeren uit 
een artikel dat de verpleegkundige Hans 
van Dam schreef (Trouw, 21 oktober 
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1989): 'Euthanasie is nooit gewoon, 
wordt ook niet zomaar gedaan, maar is 
altijd bijzonder en uitzonderlijk. Euthana
sie is een laatste keus. Als niets meer 
helpt en niets doen ook niet kan. Toet
sing kan voorkomen dat de uitzondering 
regel wordt.' 

Stervensbegeleiding 
De kern van mijn betoog was en is de 
vraag naar de zin van leven of, precie
zer, bij bepaalde patiënten het verdwij
nen van de zin van de vraag naar de zin 
van leven. De meeste critici zijn aan die 
vraag voorbij gegaan. Terwijl die vraag 
het kader aangeeft waarin het vraagstuk 
van de actieve euthanasie mijns inziens 
geplaatst en behandeld moet worden. 
Ook felle tegenstanders van actieve 
euthanasie als de kamerleden M. Leer
ling (RPF) en G.J. Schutte (GPV) spre
ken over dat vraagstuk los van die zin
vraag en altijd met behulp van fragmen
tarische en fixerende bijbelteksten. Met 
genoegen las ik daarentegen het artikel 
van dr. D. Post 'Euthanasie bespreek
baar?' in dit blad (decembernummer 
1989). Niet dat hij het met mij eens is, 
maar hij heeft de kern van mijn betoog 
gevat. Enerzijds ziet hij gevaren in een te 
liberaal euthanasiebeleid en wijst hij mijn 
standpunt af. Anderzijds stelt hij de 
vraag: 'Zouden we in plaats van ons te 
sterk te richten op het verbieden van 
euthanasie niet positief moeten werken 
aan het voorkomen van de vraag om 
euthanasie?' Hij wil die vraag naar eu
thanasie voorkomen door middel van het 
stimuleren van de thuiszorg. Ernstig 
zieke mensen moeten thuis bij hun fami
lie en vrienden kunnen blijven; in die 
vertrouwde omgeving kunnen zij echte 
liefde, zorg en aandacht krijgen. Voor die 
thuisverpleging en stervensbegeleiding 
moet de overheid meer geld beschikbaar 
stellen. Aldus de mening van dr. Post die 
op deze wijze een constructieve bijdrage 
heeft geleverd aan de discussie over de 
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genoemde zin-vraag voor ernstig zieke 
patiënten. Zijn benadering spreekt mij 
aan. Ik kan echter niet overzien in hoe
verre een intensivering van de thuisver
pleging de vraag naar euthanasie kan 
voorkomen. Als Post schrijft 'Euthanasie 
is een falende stervensbegeleiding', dan 
komen die woorden nogal absoluut over. 

Het CDA-Tweede Kamerlid mr. V. van 
der Burg is iets minder absoluut dan 
Post. Van der Burg signaleert (in CD/Ac
tueel, 23 november 1991) dat met name 
onder ernstig zieke patiënten die een
zaam zijn de vraag om euthanasie vaker 
voorkomt dan onder andere categorieën 
patiënten. Onder andere voor die eenza
men bepleit hij 'hospies-instellingen' waar 
grote zorg, aandacht en geborgenheid 
voor terminale patiënten bestaat ... 'dan 
zal de vraag Ilaar euthanasie afnemen'. 

Hoewel het voorkomen van euthanasie 
mij altijd beter lijkt dan het toepassen er 
van. ben ik nog niet overtuigd door het 
argument dat een intensievere stervens
begeleiding de vraag naar euthanasie 
geheel zal voorkomen. Ook weet ik niet 
in hoeverre die begeleiding de vraag om 
euthanasie zal doen afnemen. Daarom 
zou ik in die stervensbegeleiding graag 
een plaatsje ingeruimd willen zien voor 
de argumenten van mijn verantwoording 
van actieve euthanasie. Niet alleen in 

s te een medische stervensbegeleiding, maar 
van ook in een pastorale begeleiding behoort 
'ken euthanasie bespreekbaar te zijn. 
om 
eu- Slot 
het Uit het rapport van de Commissie-Rem-

lstig melink is gebleken dat artsen in Neder-
3.mi- land zorgvuldig omgaan met verzoeken 
die om euthanasie. Ook is gebleken dat per 

:hte jaar in ruim duizend sterfgevallen artsen 
. die levensbeëindigend hebben gehandeld 
ding zonder verzoek van de patiënt. Die ge-
)aar vallen betreffen patiënten die hun wil niet 
. die meer tot uitdrukking kunnen brengen. 
·age 
r de 
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Euthanasie 

Hoewel ik over levensbeëindigend han
delen door artsen van die patiënten niet 
heb gesproken, kan een deel van de 
argumentie van mijn verantwoording ook 
van toepassing zijn voor die patiënten. 
Uiteraard is in alle gevallen van levens
beëindigend handelen de grootst mogelij
ke zorgvuldigheid bij het naleven van de 
door de bewindslieden voorgestelde 
regels vereist. Ook is vereist een strikte 
controle op die naleving in de verslagleg
ging door de gemeentelijke lijkschouwer 
en in de behandeling door de officier van 
justitie. Nu er duidelijke richtlijnen be
staan blijken meer artsen bereid de gel
dende vragenlijst eerlijk in te vullen. Zij 
weten dat het voldoen aan de vereiste 
zorgvuldigheid niet zal leiden tot strafver
volging. Die duidelijke regels en procedu
res betekenen winst voor de rechtszeker
heid van de artsen en voor de bescher
ming van de patiënten. 

Dat het vraagstuk van levensbeëindi
ging door artsen in het Wetboek van 
Strafrecht blijft, lijkt mij te verdedigen: het 
gaat immers om een kwestie van leven 
en dood. Het niet correct naleven van de 
eisen van zorgvuldigheid is in dit verband 
als een misdrijf te beschouwen. Kwesties 
van leven en dood kan men nooit ernstig 
genoeg nemen. 
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