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Euthanasie 
bespreekbaar 

In verband met het vraagstuk van eutha
nasie begin ik met een verwijzing naar en
kele CDA-documenten. Artikel 13 van het 
Program van Uttgangspunten luidt als 
volgt 'Eerbied voor en bescherming van 
menselijk Ieven ... behoort hoeksteen te 
ZIJn van onze rechtsorde.' In de toelichting 
op dat program staat 1n hoofdstuk Ill: 'Het 
beschermen van menselijk Ieven dat 
weerloos is. ongewenst of onvolmaakt of 
dat n1et voldoet aan de doorsnee opvat
tlng van wat menswaardig is: dat zal een 
hoeksteen in onze rechtsstaat moeten bliJ
ven. D1t geldt met name voor het ongebo
ren, gehandicapte en naar het einde nei
gende Ieven.' In het verkiezingsprogram 
1989-'93 Verantwoord voortbouwen, 
hoofdstuk IX, par. 1 52 . wordt gesteld 
dat het bewust toedienen van een behan
deling om de dood te Iaten intreden straf
baar bliJft'. 

Met deze woorden wil het CDA betref
fende euthanasie antwoord geven op het 
bijbels getuigenis dat onder andere in
houdt dat het Ieven een gave van God is. 
Het CDA staat terecht op de bres voor het 
kwetsbare Ieven, met name ook voor het 
Ieven in ziJn eindfase, en het verzet zich te
gen gangbare opvattingen over Ieven en 
sterven d1e gebaseerd z1jn op menselijke 
autonomie en eigenmachtigheid. 

lk vraag aandacht voor een andere kant 
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van het euthanasievraagstuk. Onbedoeld 
dreigt het CDA met zijn standpunt betref
fende euthanasie tot moralisme te verval
len. Spreken over eerbied voor en be
schermmg van het Ieven en opkomen 
voor menselijke waardigheid, z6nder te 
spreken over de strijd tegen de demonie 
in het Ieven en over het uiteindelijke toe
komstperspectief van het Ieven, kan uitlo
pen op een moralistische verabsolutering 
van het mensenleven die ten koste gaat 
van het verstaan van het bijbels getuige
nis; een getuigenis dat niet over het men
selijk Ieven in vage, algemene termen 
spreekt, maar over de zin van het Ieven 
die de menselijke waardigheid en verant
woordelijkheid bepaalt. 

Of men nu over passieve, indirecte of 
actieve euthanasie spreekt, steeds is er 
sprake van het nemen van een beslissing 
en dus van een niet te ontlopen verant
woordelijkheid. Een beslissing en verant
woordelijkheid die men vanuit de christe
lijke levensbeschouwing moet relateren 
aan de vraag naar de zin van het Ieven, 
die de relatie tot God en de medemensen 
betreft. Ernstig zieke patienten kunnen het 
lijden ervaren als 1ets dat hun Ieven over
woekert, hun menswaardighe1d teistert en 
de communicatie met God en medemen
sen doet verschrompelen; een ervaring 
van lijden die voor familieleden en artsen 

387 



evident zichtbaar is en die door hen een 
'noodsituatie' kan worden genoemd. 

Is het verantwoord de demonie of de 
'macht van de duisternis' in de letterlijke 
betekenis van het woord het Ieven te Iaten 
verdonkeren? Men kan de vraag stellen 
naar de zin van het lijden als loutering, 
maar als het lijden het Ieven overheerst en 
verduistert kan bij een patient de wens rij
pen naar een opzettelijke levensbeeindi
ging of actieve euthanasie, letterlijk een 
goede dood: bij Christus zijn en het ster
ven als winst beschouwen (Philipenzen I, 
21 ). Het komt voor dat een patient (en de 
familie) bidt om uit het lijden te worden ver
lost en om te sterven. En het IS onjuist en 
inconsequent 'bidden en werken' van el
kaar los te maken. Derhalve moet het on
verantwoord heten, wanneer iemand bidt 
om verlossing uit lijden en de beschikbare 
medische middelen wei worden gebruikt 
om het sterven uit te stellen en die mldde
len niet worden gebruikt om de uitgespro
ken wens tot sterven uit te voeren. Vanuit 
een levensbeschouwing die op het b1jbels 
getuigenis is gebaseerd, kan het verant
woord zijn om in zo'n levensfase actleve 
euthanasie te wensen en uit te voeren. In 
elk geval is het religieus en moreel niet ver
antwoord te zeggen nooit euthanasie 
Binnen een christel1jke levensbeschou
Wing heeft act1eve euthanasie een legi
tieme plaats. 

Nu is het pnveleven van indiv1duele 
mensen op talloze manieren vervlochten 
met de rechtsorde van de staat. De over
heid heeft de taak het Ieven te bescher
men en ZIJ doet dat door m1ddel van wet
gevlng Het CDA aanvaardt het b1jbels ge
tuigenis. maar het 1s absurd te denken dat 
het een christel1jke v1s1e op de zm van Ie
ven en sterven zou kunnen of willen voor
schrijven. Bovend1en is het onmogelijk in 
algemene termen vast te stellen wanneer 
zinvol Ieven eindigt en derhalve ook om 
betreffende actieve euthanas1e een water
dlchte wet te maken. Tach bl1jkt wetgeving 
betreffende actieve euthanasie nod1g en 
daarom zal men tot afspraken moeten ko-
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men. Het getuigt echter van star mora
lisme om onder andere in naam van men
selijke waardigheid een algemeen verbod 
betreffende actieve euthanasie te willen 
handhaven; zo'n verbod doet de mense
lijke waardigheid en humaniteit in de sa
menleving geen recht en het bevordert 
hypocrisie. 

In antwoord op het bijbels getuigenis 
kan het CDA voor de beschermwaardig
heid van het Ieven opkomen zonder in mo
ralisme te vervallen en kan tegel1jkertijd 
actieve euthanasie politiek bespreekbaar 
zijn. In het democratisch proces van 
besluitvorming kan het CDA meewerken 
om tot een nieuwe wetgeving te komen, 
niet terw1lle van een compromis met coali
tiepartners, maar omdat vanuit een 
christelijke visie op Ieven en sterven het 
CDA een eigen inbreng in d1e besluitvor
ming kan hebben; een zorgvuldige 
besluitvorm1ng die de eigen verantwoor
delijkheid van de patient en de moeiliJker 
wordende verantwoordelijkheid van de 
artsen tot gelding moet brengen, en die 
het m1sbruik van een nieuwe wet (zoals biJ 
elke wet) nooit zal kunnen uitsluiten, maar 
wei moet minimaliseren 

De gec1teerde passage uit het CDA-ver
kiezingsprogram verdient waardenng, 
omdat de partiJ bliJk geeft voor het kwets
bare Ieven op te komen. Die passage ver
dient echter tevens een uitwerking in de 
l1jn van de bestaande jurisprudentie: ac
tleve euthanas1e is n1et strafbaar 1ndien be
paalde stringente voorwaarden van zorg
vuldlgheid 1n acht worden genomen. Tot 
d1e voorwaarden behoren ten m1nste dat 
a. de patient de wens tot levensbeeindi
glng vnjw1ll1g en duidel1jk kenbaar maakt; 
b. d1e wens voortkomt u1t een situatie van 
ondraaglijk IIJden; c. een arts - met erken
ning van ZIJn/haar eigen verantwoordeiiJk
held - de levensbeeindig1ng verricht, na 
verkregen instemming met d1e handelmg 
van een andere arts. 
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