
Ethrsche kwesties 

Drs. MAM. Pijnenburg 

Actieve euthanasie als 
sociaal vraagstuk 

De dood werd van mysterie voor iedereen 
tot een probleem voor deskundigen. Niet 
euthanasie is het grate probleem Maar de 
manier waarop wij omgaan met achteruit
gang, stilstand en dood De discussie 
over autonomie gaat nogal eens voorbij 
aan ongelijkwaardigheid en afhankelijk
heid In individuele gevallen kan actieve 
euthanasie bespreekbaar zijn. Maar daar
om hoeft het algemeen geldende verbod 
niet te worden opgeheven of afgezwakt 

Mensen zijn eindige en kwetsbare wezens. 
Lijden, ziekte, verval en dood zijn inherent 
aan het Ieven. Oat is de weerbarstige reali
teit van het menselijk Ieven. Door de eeu
wen heen en binnen aile culturen en reli
gies hebben mensen geprobeerd op een 
zinvolle wijze hiermee om te gaan. Mensen 
kunnen niet anders: zij zijn ten diepste zin
zoekende wezens en zij worden dit des te 
meer naarmate zij geconfronteerd worden 
met de grenzen van het Ieven. Binnen 
deze context is de dood altijd opgevat als 
een mysterie een deel en tegelijk de ant
kenning van het Ieven; een ambivalentie 
aan het Ieven, waar je mee moet leren Ie
ven. De moderne tijd heeft daarentegen 
van de dood een probleem gemaakt, dat 
is, een gebeurtenis die je kunt analyseren, 
tegenhouden en oplossen. Niet zomaar 
door iedereen, maar door diegenen, die 
kunnen analyseren, tegenhouden en op-
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lossen. De dood werd van mysterie voor 
iedere mens tot een probleem voor des
kundigen. 

Problemen vergen, in tegenstelling tot 
mysteries een rationele probleemoplos
sende benadering. Vraagstukken be
treffende de dood zijn binnen onze samen
leving en met name binnen de gezond
heidszorg als een van de maatschappelij
ke subsystemen, de laatste jaren derhalve 
opgesplitst in een aantal overzienbare 
deelvraagstukken. Deze vraagstukken 
staan aile in het spanningsveld van ener
zijds de feitelijkheid van onze biologische 
eindigheid, anderzijds de pogingen en mo
gelijkheden om dit eindigheidsprobleem 
rationeel te benaderen en op te lossen. En
kele van die actuele vraagstukken luiden 
a Hoe lang moeten pogingen worden on-

dernomen om menselijk Ieven te behou
den? 

b Hoe verhoudt zich de eventueel te beha
len winst in levensjaren tot de leefbaar
heid en de kwaliteit van het Ieven? 

c Wanneer is het gerechtvaardigd levens
verlengend handelen na te Iaten dan 
wei, indien het reeds was begonnen, te 
staken? 

Drs. MAM PrJnenburg (1951) rs studresecretarrs brJ de 
Katholreke Raad voor Kerk en Samenleving en Katholieke 
Verenrgrng van Ziekenrnrichtingen, en unrversrtarr docent 
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Eth1sche kwest1es 

d Wanneer mag het Ieven van een mens 
door actief ingrijpen worden beeindigd? 

e Hoeveellasten zijn wij, in dit geval de sa
menleving bereid te dragen voor het be
houd van een mensenleven? 

f Van welke mensen wensen wij, ingeval 
van schaarste, het Ieven wei te behou
den en van welke niet? 
Het kunnen formuleren van dergelijke 

vraagstukken is ongetwijfeld een verwor
venheid van de moderne rationaliteit en de 
daarop geente probleemoplossende be
naderingswijze. Maar de kernvraag, hoe 
WiJ binnen samenleving en gezondheids
zorg om kunnen of dienen te gaan met het 
aflopende, verzwakte, gekwetste of kwets
bare Ieven van onszelf en van anderen 
staat niet in het riJlje vermeld. Oil gemis 
maakt op zichzelf de vragen niet onjuist of 
overbodig. Maar als WiJ ons aileen maar 
zouden concentreren op deze deelvraag
stukken wordt het onontkoombare en mys
terieuze karakter van de dood verzwegen 
dan word! als het ware de dood doodge
zwegen. Niet euthanasie, actief of passief, 
IS het grote probleem, noch de condities 
waaronder levensbeeindigend of levens
verlengend handelen gerechtvaardigd 
kan zijn, maar de wiJZe, waarop wij in een 
samenleving, die een haas! heilig geloof 
heeft in vooruitgang op een zinvolle en 
menswaardige wijze om kunnen gaan met 
achteruitgang, stilstand en dood. Binnen 
de context van dit probleem is euthanasie 
primair een sociaal vraagstuk en pas daar
na en wellicht ook daarom een vraagstuk 
binnen de arts-patientrelatie. 

Achterliggende kwesties 
Achier euthanasie als sociaal vraagstuk 
gaan meerdere kwesties schuil. Enkele er
van wil ik aanduiden Een eerste is, dat de 
traditionele omgangsvormen met de dood, 
1n dit geval de diverse begrafenis-en rouw
rituelen meer en meer vervangen zijn door 
de zakeliJke en efficiente mechanismen 
van de uitvaart1ndustrie en het cremato
rium. De helende en genezende werking 
van de vroegere r1tuelen is weggeseculari-
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seerd; nieuwe rituelen met gelijke zeg
gingskracht lijken nog onvoldoende voor
handen.' In samenhang hiermee doet zich 
op de tweede plaats het verschijnsel voor, 
dat de religies verschoven zijn van het 
centrum naar de marge van de samenle
ving en van de openbare naar de prive 
sfeer. Deze verschuiving heeft enerzijds 
bevrijd tot zelfbeschikking, anderzijds tot 
de leegte aan gezamenlijk gedeelde 
betekenissen en zingevingen. De 'dood 
van God' - nauwkeuriger uitgedrukt als de 
dood van bepaalde beelden van God - is 
bezielend en ontzielend gebleken. De 
mens moet zich op zichzelf verlaten en is 
tegelijk aan zichzelf overgelaten. Ten der
de, terwijl de dood meer en meer onder re
gie van de geneeskunde is gekomen zijn 
juist de zinvragen die in het aangezicht 
van de dood rijzen vreemd aan de taal van 
de geneeskunde 2 Binnen het medisch 
taalveld - hetgeen, gelukkig, niet identiek 
is met de taal van de individuele medic us
is ziekte een technisch mankement en de 
dood een gevolg van falen of voorlopig 
nog bestaand geneeskundig onvermogen. 
De dood verschijnt in deze context niet pri
mair als een existentiele, maar als een me
dische crisis. 

Dergelijke maatschappelijke fenome
nen belemmeren een zinvolle en mens
waardige omgang met de dood. De vraag, 
die de laatste decennia in verhevigde 
mate in Nederland voorop komt te staan is 
of het toelaten van vrijwillige actieve eutha
nasie een adequaat antwoord is op deze 
veranderde maatschappelijke positie van 
en omgang met de dood. 

Actieve euthanasie als oplossing? 
Deelvraagstuk d., wanneer mag het Ieven 
van een mens door actief ingrijpen worden 
beeindigd, wordt op dit moment ge1dentifi-

1 Lukkcm. G . Geen Ieven zonder rituelen AntropologJ
sche beschouwmgen met het oog op de chnstei!Jke li
tLHQJe. Baarn 1984. 

2 Dekkers. W. Z1ekte. z1n en gezondhe1d. 1n de bundel· 
D1chter biJ he/ Ieven. verandenngen van waarden bij 
mens en met kanker (Baarn 1989). 53-69 
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ceerd als de vraag naar actieve euthana
sie. Aanvankelijk in een rapport van de Ge
zondheidsraad uit 1973 opgevat als een 
handelen of nalaten 'in iemands belang'. In 
een later rapport ( 1982) van diezelfde 
Raad verbreed tot 'op iemands verzoek of 
in diens belang'; nog later door de Staats
commissie Euthanasie ( 1985) gespeclfl
ceerd naar het 'opzettelijk levensbeeindi
gend han de len door een ander dan de be
trokkene op diens verzoek'.' Sindsdien is 
de aanwezigheid van een verzoek van de 
betrokkene de kern en de grens geworden 
van het euthanasievraagstuk mag zo'n 
verzoek worden gehonoreerd ( eventueel 
wanneer daarnaast ook andere condities 
aanwezig zijn zoals ondraaglijk lijden, in
tercollegiaal overleg, stervensfase, en an
dere)? Het verzoek werd tevens de harde 
kern van een eventuele morele en juridi
sche rechtvaardiging als er een verzoek is 
kan het naar het oordeel van velen moreel 
gerechtvaardigd zijn actief het Ieven te 
beeindigen en zou het wetteliJk niet straf
baar meer moeten zijn. Ook bij andere 
vraagstukken heeft de aanwezigheid van 
een verzoek, in dit geval de wilsbeschik
king van de betrokkene een centrale 
plaats gekregen het beroep erop doet ook 
opgeld biJ het nalaten, respectievel1jk het 
staken van levensverlengende handelin
gen bij wilsbekwame patienten; bij de 
benadrukking van patientenrechten; bij de 
inmiddels erkende plicht voor elke medi
sche behandeling een 'ge1nformeerde toe
stemming' (informed consent) te verkrij
gen. Ook, zij het in indirecte vorm, bij wils
onbekwame patienten: aan wie komt het 
toe te beslissen voor hen, bijvoorbeeld 
voor ernstig gehandicapte pasgeborenen, 
voor comateuzen, voor demente bejaar
den? 

Meer en meer lijkt op deze wijze het be
roep op autonomie van de betrokkene, 
dan wei van diegenen die de betrokkene 
vertegenwoordigen of vervangen, het pa
nacee te worden voor de vraag, hoe wiJ 
binnen samenleving en gezondheidszorg 
om dienen te gaan met de eindigheid van 
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het menselijk Ieven. Het antwoord op deze 
vraag luidt dan kort en bondig 'ieder 
maakt dat voor zichzelf uit, dan wei ande
ren, die namens de betrokkene kunnen uit
spreken wat wenselijk is, doen dat'. Onze 
onmacht om met het mysterie van de dood 
om te gaan is hiermee gereduceerd tot 
een beslissingsprobleem. Tegel1jk echter 
is deze reductie de noodzakelijke en nam 
het zich laat aanzien door velen ook ge
wenste consequentie van de bevrijding 
van de mens tot zelfbeschikking. De dood 
word! er evenwel niet minder onontkoom
baar door en de noodzaak om er mee te le
ren Ieven word! slechts in schijn ontweken 
door het tijdstip en wijze waarop ervan zelf 
te bepalen. De vraag wat de dood voor be
tekenis kan hebben voor het samenleven 
van mensen - concreet: hoe 1k moet om
gaan met de dood van een ander- blijft le
vensgroot aanwezig. Actieve euthanasie 
lost naar mijn overtuiging deze existentiele 
en sociale crisis niet op Eerder is het zo, 
dat de feitelijk bestaande vragen om eu
thanasie de beperkingen van autonomie 
als vigerend maatschappelijk sturingsme
chanisme bloot leggen. 

Grenzen van de autonomie 
Het beroep op autonomie of zelfbeschik
king schiet om meerdere redenen tekort. 
Ten eerste laat de geschiedenis van het 
autonomiebegrip al zien, dat het oorspron
kelijk bedacht was door en gereserveerd 
voor mensen, die de financiele, intellectu
ele en maatschappelijke mogelijkheden 
hadden zich daadwerkelijk autonoom op 
te stellen, nameliJk de gegoede burgerlijke 
stand. Zo sloot Kant, de grote filosoof van 
de Verlichting, dienstboden uit van het 
mondigheidsideaal. Tegelijk echter werd 
deze standsgebonden capaciteit tot nor
matief ideaal voor de mens als zodanig de 
mens was de autonome, mondige mens. 
Hierdoor verdween de aandacht voor de 
feitelijke persoonlijke en maatschappelijke 

3. Rapport van de Staatscornmrss•e Euthanasre. Deel I. 
(Den Haag 1985) 26 
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omstandigheden, d1e autonomie bevorde
ren. verhinderen of verminderen uit het ge
zichtsveld Wat oorspronkelijk standsge
bonden was wordt nu tot beeld van de 
normale' mens, van de mens, zoals hij 
·normaal gesproken' zou moeten zijn Ook 

De euthanasiediscussie 
wordt gevoerd door 
mensen die zelf niet ziek of 
afhankelijk zijn. 

1n de context van de huidige euthanasie
dlscussie valt op, dat zij overwegend door 
gezonden wordt gevoerd, dat wil zeggen 
door mensen. d1e n1et 1n een van z1ekte en 
gezondheidszorg afhankelijke pos1tie ver
keren. Bovend1en overwegend door men
sen. die een academische opleiding heb
ben genoten medici. JUristen. moralisten 
Men sen derhalve. die geleerd hebben 
problemen analyt1sch en systematisch te 
benaderen Het IS geenszins evident, dat 
ZIJ spreken namens hen. die wei afhanke
lijk ZIJn van Zlekte en gezondheidszorg en 
daardoor 1n een fundamenteel ongelijk
waardige pos1tie terecht ziJn gekomen je
gens hun behandelaars en verzorgers en 
Jegens hun directe omgeving Modieuze 
ple1doo1en voor mondigheid plegen nogal 
eens voorbiJ te zien aan deze fundamente
le ongelijkwaardigheid en afhankelijkheid 
Kortom. de vraag 1s. of het spreken over en 
benadrukken van autonomie binnen de 
euthanasiediscussie niet te zeer gebon
den is aan de positie van de discussianten 
en daardoor voorbiJ sch1et aan de positie 
van de feitelijk betrokkenen. 

Een tweede reden waarom het beroep 
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op autonomie faalt wordt gevormd door 
het gegeven, dat onze zelfbepaling zich 
altijd voltrekt binnen een maatschappelijke 
context, waarbinnen bepaalde voorstellin
gen en waardeoordelen over menselijk Ie
ven en sterven circuleren. Een ervan is de 
ZOJuist genoemde waardering voor auto
nomie zelf als uitgangspunt voor het den
ken zowel over de dood als over de 'nor
male' mens. Een tweede betreft opvattin
gen over kwaliteit van Ieven. Zowel in de 
discussies over levensbeeindiging van ge
handicapte pasgeborenen als over le
vensbeeindiging van demente bejaarden 
en comateuzen, als ook tenslotte in dis
cussles over prioriteiten in de gezond
heidszorg wordt in toenemende mate een 
beroep gedaan op de kwaliteit van Ieven 
als beslissmgscriterium De gedachte ach
ter kwaliteit van Ieven als beslissingscrite
rium is, dat wanneer menselijk Ieven onder 
een bepaalde kwaliteitsgrens gekomen is, 
respectievelijk naar verwachting in de toe
komst zal komen, de instandhouding er
van niet vanzelfsprekend is, dan wei, in het 
kader van schaarste, geen prioriteit be
hoeft te hebben In zulke situaties speelt 
het oordeel van de betrokkene geen of 
slechts een secundaire rol hetzij omdat de 
betrokkene 'wilsonbekwaam' is en zich 
dus niet kan uitspreken, hetziJ omdat an
deren, die schaarse goederen moeten ver
delen, de subjectieve oordelen van de be
trokkene JUist ondergeschikt moeten ma
ken aan de objectieve feiten. Oat neemt 
echter niet weg, dat opvattingen over aan
vaardbare en onaanvaardbare levenskwa
litelt, die in zulke situaties een rol spelen 
terdege van invloed zijn op diegenen, die 
zelf nadenken en na kunnen denken over 
hun levenseinde Zij kunnen zich afvragen, 
of hun huidige of toekomstige Ieven val
gens geldende maatstaven niet van een 
dermate I age kwaliteit is, dat zij gerechtigd 
ziJn voor zichzelf om de dood te vragen, 
respectievelijk, dat zij zich gedrongen voe
len zulks te doen. 

Ten derde blijkt ook het beroep op auto
nomie voor degene die euthanasie verricht 
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onvoldoende rechtvaardiging te zijn. Met 
W Klijn' deel ik de mening, dat degene die 
een verzoek om euthanasie wil honoreren 
z·1ch ook zelf een oordeel moet vormen 
over de redelijkheid van het verzoek en 
met name met de patient van oordeel moet 
zijn, dat het resterende Ieven zinloos is ge
worden. Logischerwijs volgt hieruit meteen 
de vraag of zo'n oordeel over de zin van 
andermans Ieven beperkt kan en zal wor
den tot wilsbekwame patienten. 

Autonomie en economie 
Tegen de achtergrond van schaarste aan 
middelen neemt het beroep op economi
sche overwegingen toe. Een goed voor
beeld hiervan werd onlangs aangereikt via 
een discussie in de Frankfurter Algemeine 
(18-8-1989). Onder de titel 'Sind die A/ten 
noch finanzierbar?'wierp Prof. Dr. H Dies
senbacher de vraag op of wij de kosten 
van de komende vergrijzing zullen kunnen 
en zullen willen opvangen. 'Wij' slaat voor
al op de middelste leeftijdsgeneratie, om
dat die zowel moet zorgen voor die leden 
van de samenlev1ng, die nog niet zelfstan
dig een inkomen kunnen verwerven als 
voor die leden, die dat niet meer kunnen. 
Deze laatste generatie zal de komende 
decennia enorm toenemen. Hierdoor zal 
het vermogen en de bereidheid om de re
latief dure medische en verpleegkundige 
zorg te financieren onder sterke druk ko
men te staan. Dit roept de vraag op, aldus 
Diessenbacher, wat de 'ethiek van de ver
zorging van oude en verzwakte mensen 
mag kosten?'. Ter adstructie citeert hij de 
democratische gouverneur van Colorado, 
Richard Lamm, die van oordeel was, dat 
'oudere patienten de plicht hebben tester
ven'. Diessenbacher besluit zijn artikel met 
een dubbel pleidooi: enerzijds moet, zo
lang de oudere zelf medische en ver
pleegkundlge zorg wenst deze hem/haar 
geboden worden, ongeacht de kosten. 
Anderzijds, het behoort tot een menswaar
dig sterven, dat de betrokkene zelf de 
duur van ziJn Ieven en het tijdstip van zijn 
dood zou moeten kunnen bepalen. Het is 
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opvallend, dat dit laatste pleidooi voor au
tonomie van de betrokkene komt aan het 
slot van een uitvoerig artikel over de eco
nomlsche belasting, die ouderen opleg
gen aan de middelste generatie. De angel 
van deze redenering werd zeer scherp 
blootgelegd in een ingezonden reactie van 
Prof. Dr. med. H. Lauter 'Oamit wurde das 
!iberale Prinzip der Selbstbestimmung 
und das Recht auf den eigenen Tad wie
der einmal als Hebel benutzt um die Ge
meinschaft von der 6konomischen Last 
der sozial Unbrauchbaren zu befreien. 
Denn ein alter, durch Krankheiten behin
derter und pflegebedurftiger Mensch, der 
seinen Angeh6rigen Muhe und Kosten 
verursacht und dem man lange genug 
vorrechnet, dass er fUr die Solidargemein
schaft der Versicherten eine "Ballastexis
tenz" darstellt, wird sich das Bewustsein 
seiner Nutzlosigkeit bald selbst zu eigen 
machen. Uber kurz oder lang wird er das 
Recht zur Se!bstbestimmung als Pflicht 
zur Beendigung seines sozialschadlichen 
Oaseins und a/s notwenigen Beitrag zur 
Kostendampfung im Sozial- und Gesund
heitswesen betrachten. · 

Hier te Iande werd in 1977 al voor een 
dergelijke consequentie van het beroep 
op autonomie gewaarschuwd door Th. 
Beemer. Hij stelde 'Het op dit ogenblik be
staand maatschappelijk gevoelen dat het 
toch wei onmenselijk zou Z1jn om een mens 
te vragen er maar mee op te houden en 
dat iedereen zo lang mag Ieven als hij of zij 
zelf wil, kan plaats maken voor het gevoe
len, dat het toch eigenlijk onverantwoord is 
van een ongeneeslijk ziekte om nog Ianger 
beslag te leggen op de beschikbare ruim
te, inzet en middelen. Deze mogelijke en 
op zich logische ontwikkeling dient door 
de voorstanders van vrijwillige euthanasie 
op verzoek van de patient onder ogen te 

4 KIIJn. W C M . Goed spreken over euthanas1e Chns
ten Democratlsche Verkennmgen 1 12/89). 501-508 
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worden gezien, ook als zij haar als onge
wenst beschouwen'' 

Is autonomie om voornoemde redenen 
een illusie, een fictie van de moderne tijd? 
Een zonder meer bevestigend antwoord 
op deze vraag lijkt mij onjuist en niet in 
overeenstemming met de niet te misken
nen bevrijdende krachten van het autono
miebeginsel. Eerder lijkt het zo te zijn, dat 
bepaalde opvattingen over autonomie fie
tiel en juist knechtend zijn. Dit is het geval, 
als het spreken over en pleiten voor auto
nomie niet de feitelijke individuele en 
maatschappelijke condities in ogen
schouw neemt, welke een werkelijke auto
nomie juist belemmeren. Zo is de toeken
ning van een recht op zelfbeschikking over 
het eigen levenseinde zoals Diessenba
cher dat bepleit aan ouderen een gevaar
liJke en wellicht onmenselijke fictie, als 
deze toekenning plaats vindt in een maat
schappelijke context, waarin de oudere als 
een economische last wordt gekenschetst 
Het beroep op autonomie schiet tevens te
kort, als autonomie louter wordt begrepen 
:n de lijn van de filosoof Stuart Mill ieder is 
vrij om te doen en Iaten wat hij wil, zolang 
hiJ anderen daarbij niet schaadt 

Deze historische eenzijdigheid dient 
vervangen te worden door een positieve 
plicht de autonomie van ieder zodanig te 
bevorderen, dat ieder lid van de samenle
ving, ook de minder- en on-mondige zich 
als volwaardig individu gerespecteerd en 
aanvaard weet Naast de breed uitgeme
ten Verlichtingsidealen van 'vrijheid' en 
gelijkheid' verdient dat van de 'broeder
schap' een revitalisering. Deze oproep 
ware zonder enige betekenis, als niet de 
feiten zouden uitwijzen, dat de voortdu
rend benadrukte grens tussen vrijwillige 
en onvrijwillige euthanasie feitelijk wordt 
overschredenh Deze positieve bevorde
ringsplicht, als verdere voortzetting van de 
Verlichting, kan binnen een christelijke op
tiek geduid worden als het daadwerkelijk 
verantwoordelijkheid nemen voor een an
der mens, juist voor een mens zoals hij is 
en leeft binnen feitelijk gegeven individue-
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le en maatschappelijke bestaanscondities. 
Vanuit diezelfde christelijke optiek wordt 
echter tevens een grens gesteld aan deze 
verantwoordelijkheid de zorg, die wij aan 
een ander zijn verschuldigd houdt op, 
waar deze zorg overgaat in het weloverwo
gen doden van de ander. In tegenstelling 
tot H. Woldring, die het lijden van een 
mens gelijkstelt aan de christelijke opvat
ting over de 'macht van de duisternis' 
meen ik, dat het christendom deze duister
nis juist situeert in het tekort schieten aan 
zorg en betrokkenheid van mensen aan en 
op elkaar en in een falend vertrouwen op 
een God, wiens zorg voor een mens verder 
reikt dan wij vermogen. 1 

Een dergelijke christelijke optiek staat 
binnen onze samenleving naast en soms 
tegenover andere niet-christelijke Zij heeft 
derhalve een relatieve betekenis. 'Relatief' 
dan wei in de betekenis van 'in relatie tot'. 
De morele opvattingen inzake het levens
einde, die in steeds weer wisselende en 
dus altijd voorlopige gedaantes ontsprui
ten aan de christelijke levensbeschouwing 
staan in relatie tot voorstellingen en beel
den over een humane samenleving. 8 Daar
mee hebben zij niet een louter private, 
maar een vooral sociale pretentie Zij kun
nen niet afgedaan worden vanuit een een
zijdige autonomieopvatting, dat ieder mag 
vinden wat hij vindt, als hij anderen daar-

5 Beemer. Th 'Euthanas1e, moraaltheolog1sche overwe
Qingen. Muntendam, P (red.), Euthanas1e (Le1den 
1977) 

6 KIIJn, W 'WetswiJZIQing euthanas1e wordt een onhoud
bare d1scr1m1nat1e, Trouw, 25 1uni 1986: idem, Goed 
spreken over euthanas1e Chnsten Oemocratische 
Verkenmngen (12/89), 507 

7 Woldr~ng. HE S. 'Euthanas1e bespreekbaar', Chnsten 
Democratlsche Verkenmngen (9/89), 387-388 

8 Deze optlek werd door de b1sschoppen van Nederland 
als volgt verwoord. tegenover het 'onvermogen om de 
grenzen van 's mensen macht te respecteren' stelden 
ZIJ de overtu1gmg 'dat een maatschappiJ, waar~n de 
grenzen van het vermogen om het l11den 1n e1gen en an
dermans Ieven geheel en al uit te bannen worden aan
vaard, u1te1ndelijk menswaard1ger IS dan een maat
schapp1J, waar1n deze grenzen steeds meer als onver
draaglljk worden beschouwd' 1n· Brief van de Neder
landse b1sschoppen aan de mmister-president, 16Juni 
1983, verschenen 1n de 1-2-1 reeks van het Secreta
r~aat RK Kerkgenootschap 1n Nederland (Utrecht 
1985), 37 
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mee maar niet lastig vall. Tegelijk echter 
moeten diegenen, die deze opvattingen 
willen uitdragen zich bewust zijn van de in
herente voorlopigheid ervan. Oat maakt 
een debat van christenen met andersden
kenden evenzeer noodzakelijk als het de
bat van andersdenkenden met christenen. 

Wetgeving over actieve euthanasie? 
Ten aanzien van de actuele vraag of wets
wijziging inzake actieve euthanasie ge
wenst is wil ik tot besluit enkele persoonlij
ke meningen weergeven ten behoeve van 
de voortgang van de discussie. 
a Het vraagstuk van actieve euthanas1e 
als sociaal probleem, inhoudende de ma
nier waarop onze samenleving en onze 
gezondheidszorg nieuwe antwoorden 
moet zien te vinden op de onontkoombare 
eindigheid van het menselijk Ieven, word! 
niet opgelost door euthanasie, onder be
paalde voorwaarden, uit de strafwet te ha
len. Nieuwe antwoorden moeten eerder 
worden gezocht in verbetering van de 
condities waaronder mensen lijden en 
sterven. Het is 1n dit verband een gelukki
ge ontwikkeling, dat de aandacht voor het 
thuissterven en voor de laatste zorg door 
de directe omgeving weer is gegroeld 
Gelukkig, niet aileen omdat dit het sterfbed 
voor de betrokkene kan verlichten, maar 
ook omdat hierdoor het besef weer kan 
groeien, dat de dood hoort bij het Ieven en 
biJ het samenleven. Ook verdere optimali
sering van de stervensbegeleiding ver
dient primaire aandacht.'' Nieuwe antwoor
den moeten voorts worden gezocht 1n een 
kritische zelfbeperking van de medische 
mogelijkheden het Ieven te verlengen en in 
stand te houden. Het vraagstuk van actie
ve euthanasie doemt immers niet pas op 
als aile medische mogelijkheden zijn uit
geput, maar stelt ook aan de orde of die 
mogelijkheden wei ingezet hadden moe
ten worden. In het Iicht van de vraag naar 
een goede dood dienen de grenzen van 
de hedendaagse geneeskunde en van de 
medische verantwoordelijkheid opnieuw 
zorgvuldig te worden onderzocht. 
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Historisch onderzoek naar de bronnen 
van het huidige denken over euthanasie is 
daarbiJ, zoals D. Post terecht stelt, onont
beerlljkw Het onder voorwaarden toelaten 
van actieve euthanasie zou juist wei eens 
legitimerend kunnen werken voor inhuma
ne en louter vitalistische dimensies binnen 
de geneeskunde. Euthanasie, als rechtens 
erkende vorm van hulpverlening kan dan 
als correctie gaan dienen voor eerder ge
maakte verkeerde inschattingen en beslis
singen. Oat is meer dan het paard achier 
de wagen spannen het is de wagen over
laten aan het nsico van een louter techno
cratische sturing 

Wie actieve euthanasie 
toelaat, laat de 
beslissingen over aan 
technocratische sturing. 

b In het kader van de vraag naar de wen
selijkheid van een wetswiJziging is van 
groot belang een ondersche1d aan te 
brengen tussen aan de ene kant algemene 
regels, aan de andere kant afzonderlijke 
gevallen. Noch W Klijn, noch D. Post ver
melden in hun bijdrage aan de discussie 
dit onderscheld Voor een zorgvuldige mo
rele beoordel1ng van euthanasie acht ik 
het evenwel onmisbaar. Algemene regels 
betreffen en reguleren algemene prakliJ
ken en beleid. Zo is er een algemene regel 
die voorschriJfl, dat patienten in aile eerlijk
held ge'i'nformeerd worden over hun ziekte. 

9 Post D . Euthanasre bespreekbaar? C/Jnsten Oemo
cratlsche Verkenmngen ( 12/89) 509-517 

10 Post. D o c 
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In afzonderltjke gevallen echter kan het 
strikt opvolgen van zo'n regel tot onge
wenste resultaten leiden. Tegenover een 
concrete patient moet steeds weer op
nieuw het handelen worden overwogen, in 
de zin van gerechtvaardigd. Als deze af
weging er toe zou leiden, dat deze patient 
beter af zou ziJn als hiJ niet word! getnfor
meerd hoeft dat niet te betekenen, dat dus 
de algemene regel niet goed is. Het kan 
immers noodzakelijk zijn om door middel 
van een regel sommige handelingen, die 
in sommige omstandigheden niet verkeerd 
lijken te ziJn, te verbieden ter handhaving 
van een praktijk, die merendeels onze be
ginselen tot uitdrukking brengt en zeer on
wenselijke consequenties vermijdt.' Oat 
betekent inzake euthanasie, dat in een in
dividuele en uiterste noodsituatie actieve 
euthanasie bespreekbaar is, zonder dat 
daarvoor het algemeen geldende verbod 
op actieve euthanasie opgeheven of afge
zwakt hoeft te worden. Wie uit een algeme
ne regel, welke euthanasie verbiedt afleidt, 
dat euthanasie in geen enkele omstandig
heid geoorloofd is geeft zich over aan ab
solutisme. Maar wanneer een arts vanuit 
haar of zijn persoonlijke verantwoordelijk
heid tot de slotsom komt, dat het verzoek 
om euthanasie vervuld moet worden moet 
dit handelen in het Iicht van de algemeen 
geldende regel wei worden getoetst. Eu
thanasie is immers niet 'normaal' en be
hoort dat ook niet te worden. Het is geen 
vorm van medische stervenshulp, die in de 
reeks van hulpverleningsmogelijkheden 
opgenomen dtent te worden. 
c Tegen de voorafgaande redenering kan 
als bezwaar worden opgeworpen, dat het 
aantal individuele noodsituaties, waarin 
naar actieve euthanasie gegrepen word! 
als laatste en meest humane vorm van 
hulpverlening in omvang dermate is geste
gen, dat handhaving van het verbod op 
euthanasie als regel niet meer in overeen
stemming is met de gangbare praktijk. 
Soms worden getallen genoemd van 
10.000 gevallen van actieve euthanasie 
per 1aar. Toch zeggen deze getallen mijns 
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inziens niet zo veel: ten eerste kan men er 
niet zonder meer van uitgaan, dat het hier 
in aile gevallen handel! om actieve eutha
nasie, zoals gedefinieerd door de Staats
commissie. Wie enigszins de kranten volgt 
moet constateren, dat het begrip euthana
sie ook in de context van wilsonbekwame 
patienten word! gebruikt. Het gangbare 
spraakgebruik houdt zich blijkbaar niet 
aan de definitie. Ten tweede zeggen deze 
getallen niets over de context waarin en de 
motieven waarom om euthanasie werd 
verzocht en dit verzoek werd gehono
reerd. Oat recent door de regering een 
commissie is ingesteld om juist onderzoek 
te doen naar de werkelijke praktijk van 
euthanasie is dan ook een noodzakelijk ini
tiatief. 

Overigens werd een voorstel hiertoe al 
gedaan van in dit verband onverdachte zij
de, namelijk de Staatscommissie Euthana
sie deze steunde de voorstellen van de 
door haar aangezochte onderzoeker, Dr. 
H. Hilhorst, om via onderzoek te komen tot 
een 'genuanceerd en werkelijkheidsge
trouw inzicht in de hedendaagse euthana
siepraktijk'. De commissie vond het even
wei niet nodig om de resultaten van dit on
derzoek af te wachten.'" Ten derde, als het 
tnderdaad zo zou zijn, dat zich in 10.000 
gevallen per jaar een dermate noodsituatie 
voordoet, dat de betrokkene nog slechts 
door middel van euthanasie zichzelf be
spaard weet van verder lijden en een pijn
lijke dood doet zich mijns inziens des te 
scherper de sociaal-ethische vraag voor 
naar de humaniteit van onze samenleving 
en onze gezondheidszorg. Die vraag 
word! niet adequaat beantwoord, door de 
strafrechterlijke beperkingen voor actieve 
euthanasie te slechten. 

11 Beauchamp T L Chrldress. J.F PnnCip!es of 8Jo
medJcal Eth1cs. New York/Oxford 1983. tweede druk. 
119-120. 

12 Rapport Staatscommrssre o c. 21 
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