
Euthanas1e 

Dr. D. Post 

Euthanasie 
bespreekbaar? 

Het zal met lang duren of actieve euthana
sie wordt gezien als vorm van hulpverle
ning. Euthanasie is falende stervensbege
leiding. Het CDA zal er al/es aan moeten 
doen om deze ontwikkeling te stoppen. 
Een reactie op 'Euthanasie bespreekbaar' 
van prof. dr. HES. Woldring. 

Het redactionele artikel van professor 
Woldring in dit blad 1 heeft heel wat pen
nen in beweging gebracht. Met name de 
tegengestelde mening ten opzichte van 
de woordvoerder in de Tweede Kamer tij
dens de euthanasie-discussie, Fred Borg
man, wekt bevreemding. Het CDA heeft 
duidelijk Iaten weten dat actieve euthana
sie wordt afgewezen. In de huidige poli
tieke ontwikkeling is de discussie over het 
wei of niet legaliseren vooruitgeschoven. 
CDA en PvdA zullen zich tijdens de ko
mende kabinetsperiode niet meer inzetten 
om tot een wetsvoorstel te komen om de 
euthanasie wettelijk te regelen. Wei zal het 
vervolgingsbeleid onderwerp van ge
sprek zijn. 

Het is dan oak hoogst opmerkelijk te 
noemen dat in het maandblad van het We
tenschappelijk lnstituut voor het CDA een 
zo sterk pleidooi gehouden wordt voor het 
toestaan van actieve euthanasie. Wol
dring stelt: 'Het getuigt van star moralisme 
om onder andere naam in naam van men
selijke waardigheid een algemeen verbod 
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betreffende actieve euthanasie te willen 
hand haven' .2 De schrijver wijst erop dat 
we steeds moeten kijken naar de zin van 
het Ieven, die in ernstige lijdenssituatie kan 
verdwijnen. Woldring gaat zelfs heel ver 
als hij euthanasie verbindt met de 'goede 
dood om bij Christus te zijn'. Samengevat 
komt hij uit op de visie dat 'binnen een 
christelijke levensbeschouwing actieve 
euthanasie een legitime plaats heeft' en 
vindt hij dat euthanasie bespreekbaar 
moet zijn. Soeteman3 onderstreept de 
conclusie van Woldring en vindt dat be
scherming van het Ieven een goede zaak 
is maar het zou wei eens in overheersing 
kunnen veranderen wanneer 'wij oak het 
Ieven beschermen' van de lijdende, de uit
zichtloos lijdende, die dringend vraagt om 
een goede dood. 

In Trouw verschenen reacties op deze 
standpuntbepaling van Rutenfrans4 en 
Evers5 De criminoloog Rutenfrans meent 
dat Woldring een gevaarlijk standpunt in
neemt: men raakt op het hellend vlak en 
de grens tussen vrijwilligheid en onvrijwil
ligheid wordt vaag. Rutenfrans stelt dat 
het Ieven van ieder mens een oneindige 
en onvervangbare waarde heeft en het 
niet aan anderen is om die waarde te be-
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palen om vervolgens aan dat Ieven een 
einde te kunnen maken. Het hoofd van het 
Nederlands lsraelitisch Seminarium, de 
rabijn Evers, schrijft dat niet aileen het 
menselijk Ieven van onschatbare waarde 
is maar dat !evens ieder moment van 'le
vensbelang' is. Hij stelt dat achter de ge
passioneerde strijd voor euthanasie een 
intens nihilisme schuil gaat. Doden uit 
liefde is het recht in e1gen hand nemen en 
de mens dient niet op de stoel van de 
rechter te gaan zitten. 

We zien hier duidelijk tegengestelde 
meningen. Er zijn mensen die op grond 
van humanitaire redenen voor actieve 
euthanasie ziJn, maar er zijn ook mensen 
die op grond van dezelfde redenen tegen 
actieve levensbeeindiging zijn. Van ouds
her is vanuit christelijke ziJde op principiele 
gronden actieve euthanasie afgewezen 
maar thans komen vanuit christelijke hoek 
steeds meer geluiden die beg rip gaan vra
gen voor het toestaan van actieve eutha
nasie. Is hier een verandering aantoon
baar die de bevestiging is van wat de 
voorzitter van de Vereniging voor vrijwil
lige euthanasie, Fretz6 een aantal jaren 
geleden schreef? Hij stelde toen dat in 
brede kring, zowel in linkse als rechtse ge
lederen een aanvaarding komt van de vrij
willige actieve euthanasie. Lijkt de kracht 
van de mensen die waarschuwen tegen 
het toestaan van vrijwillige euthanasie te 
zijn gebroken? 

Sommigen hebben euthanasie wei 
eens het falen van de stervensbegeleiding 
genoemd. Moeten we misschien de dis
cussie een andere kant op sturen door na 
te gaan waarom de vraag om euthanasie 
aanwezig is? Moeten we niet eens nagaan 
wat de gevaren zijn die een te liberaal eu
thanasiebeleid inhouden? En zouden we 
in plaats van ons te sterk te richten op het 
verbieden van euthanasie niet positlef 
moeten werken aan het voork6men van 
de vraag om euthanasie? 

In deze bijdrage wil ik aan de hand van 
bovenstaande vragen een steentje bijdra
gen aan de discussie. 
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Een waarschuwing 
Het heden kan men slechts goed kennen 
als men de geschiedenis kent Fouten die 
in het veri eden z1jn gemaakt dienen een le
ring te zljn voor de aard van de beslissin
gen in het heden. We horen nogal eens de 
opmerking dat de mens in onze tijd het 
slachtolfer is van de medische technolo
gie. Kuiterf w1jst hier ook uitgebreid open 
meent dat vaak door allerlei ingrepen in 
het stervensproces het einde zoek is. De 
euthanasievraag zou te wijten zljn aan de 
geneeskunde zelf die te ver is doorge
schoten. De ethica Dupuiss stelt dat wij 
ondergeschikt zijn aan wat we ooit heb
ben ontworpen om ons te dienen. Beiden, 
zowel Dupuis als Kuitert, zien euthanasie 
als een vorm van hulpverlening: de ge
neeskunde is er om goed te doen. Als ze 

Euthanasie is niet van 
deze tijd, met medische 
technologie, aileen. 

verkeerd doet in de zin van een te lang 
doorbehandelen dan moet ze haar eigen 
handelen corrigeren door actief de lij
dende uit het Ieven te verlossen. De ge
neeskunde is voor sommigen niet meer 
een zegen maar is een ramp geworden: 
men houdt het lijden in stand. Euthanasie 
is in de ogen van beide ethici dan ook een 
middel om aan de 'ramp' van het te lang 
doorbehandelen een eind te maken. 

lk ben het daar voor een deel mee eens: 
de geneeskunde schiet haar doel voorbij. 
Waar ik het niet mee eens ben is dat de 
euthanasie direct te koppelen moet zijn 
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aan de te uitgebre1de technologie. De 
historie leert anders en de historie Ievert 
ook gegevens op d1e ons aan het denken 
moeten zetten. 

Als we naar de geschiedenis k1jken is 
euthanasie zeker niet van onze tijd aileen 
en is het dus niet zo sterk gekoppeld aan 
de med1sche technologie als wordt ge
suggereerd. We kunnen uit de door artsen 
af te leggen eed die afstamt van de eed 
van Hippocrates, de vader van de ge
neeskunst die leefde 1n de vijfde eeuw 
voor Christus, afleiden dat euthanasie, het 
doden van zieken al dan niet op verzoek, 
voorkwam Het werd echter gezien als in 
strijd met de geneeskunst en als zodanig 
verboden. 

In de zevent1ende eeuw schrijft de En
gelse w1jsgeer Francis Bacon9 dat artsen 
zich d1enen te nchten op het verlichten van 
pijn en het vergemakkelijken van de 
doodsstriJd en moeten afzien van doelbe
wust doden van de z1eken. Oat er ook in 
het verleden mensen waren d1e een actief 
ingriJpen 1n het Ieven van de zieke bepleit
ten, weten we uit de door hen nagelaten 
geschnften. Thomas More schrijft in de 
zestiende eeuw zijn boek Utopia. 1o Men
sen die lijden aan een ongeneeslijke ziekte 
wordt geadviseerd om het Ieven te verla
ten: ze z1jn zichzelf maar ook de ander tot 
last Een zeer collectivistische denkwijze 
spreekt hieruit, aldus Rutenfrans: 11 onge
neesltjk zieken komen ten laste van ande
ren, ziJn niet meer in staat hun gemeen
schapsverplichtingen te vervullen en kun
nen daarom maar beter een einde maken 
of Iaten maken aan hun Ieven. 

Een zeer belangriJke ontwikkeling in de 
gedachten over levensbeeindiging vin
den we aan het eind van de vorige eeuw. 
In Engeland schrijft Williams 12 over ac
tieve euthanasie terwiJI 1n Outtsland de JU
rist Jost13 ziJn boek over Das Recht auf 
den Tod' publiceert In fe1te zien we hier 
het begm van de gedachtenvorming over 
het doden van z1eken en minderwaardi
gen, hoewel Jost heel dutdelijk nog de 
euthanasie als een recht z1et van de zieke: 
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hij heeft het recht zich te (Iaten) bevrijden 
van pijn. T egelijkertijd bevrijdt hij ook de 
gemeenschap van een nutteloze last 

Deze denkwiJze had te maken met de 
ideologie en het geloof in de menselijke 
autonomie metals hoogtepunt hiervan de 
evolutietheorie van Darwin. De natuurlijke 
selectie werd als leidend principe geko
zen voor de toekomstige ontwikkelingen: 
het sociaal-darwinisme. Dit hield in dat 
men het niet aileen maar over zich moest 
Iaten komen maar dat erin gestuurd 
diende te worden. Men moest verhinde
ren dat zwakkeren in Ieven bleven en zich 
voortplanten en men zou voortplanting 
van gezonden moeten bevorderen. 

De levensbeschouwing, het geloof, be
paalt vaak de handelwijze van de mens. 
We zten dat 1n Ouitsland van die tijd heel 
sterk. Een invloedrijke medicus Ernst 
Haeckel pleitte vanuit bovengenoemde fi
losofie in zijn boek 'Die Lebenswunder'14 
voor levensbeeindiging bij ernstig lij
dende ongeneesliJk zieken. Dit moest ge
beuren op eigen verzoek. Echter pasge
borenen met ernstige afwijkingen zouden 
ook moeten worden gedood om een alge
hele verbetering van de volksgezondheid 
te verkrijgen. Opmerkelijk is ook dat 
Haeckel al enkele decennia daarvoor de 
moderne geneeskunde (vorige eeuwl) ka
pittelde: ze leidde tot een Ianger kunstma
tig in Ieven houden zonder nut voor de pa
tient zelf of voor de maatschappij. 

We zien zowel bij Jost als bij Haeckel dat 
euthanasie op verzoek een uitvloeisel is 
van hun idee over de menselijke autono
mie met daarbiJ een opstap voor de le
vensbeeindiging van wilsonbekwamen. 
Dit past in hun visie ten aanzien van de 
verbetenng van de soort: goed is wat de 
soort ten goede komt, de maatschappij zal 
er door verbeteren. Oeze ideeen kregen 
een dermate vaste grand dat een aantal 
decennia later de hoogleraar strafrecht 
Binding en de hoogleraar psychiatrie 
Hache hun geruchtmakende boek 'Die 
Freigabe der Vernichtung lebensunwer
ten Lebens'15 het Iicht deden zien. Naast 
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doden op verzoek, de vrijwillige euthana
sie, moet ook levensbeeindiging kunnen 
plaatsvinden op grond van de veron
derstelde wil van de patient. 

Er is een enorme discussie in Duitsland 
ontstaan van voor- en tegenstanders die 
zoals we weten de tegenstanders hebben 

T 
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verloren. In 1933 werd de verplichte sterili
satie ingevoerd. In 1935 sprak de Reichs
artztefOhrer Dr. Wagner op de Parte/tag 
der Freiheit over de Duitse bevolkings- en 
rassenpolitiek met de nadruk op de 
enorme sommen geld die jaarlijks voor er
felijke zieken en gebrekkigen moeten wor-

UE "··'"'·''~ l.Sept. 1939. 

Re1chsleiter B o u h 1 e r und 

Dr. ~d. Brand t 

sind unt~r Yerant~ortung baauftrngt, die Befug -

n1s~e na~entlich ru besti~ndor lrzte so su er -

weiteru, d~s nach mon$Chllcbem fr~nsen unhoilbar 

lranken bei kr1t1~bster Beurtellung 1hree Krank-

he1 tullol!tand~n dar Gnadentod sew.'ihrt l!'erdt~n krtnn. 
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den opgebracht. Hij noemt dit onrecht 
voor de gezonden. In ziJn dissertatie 
noemt Menges16 deze rede als een van 
de belangrljkste stimulansen voor Hitler 
om de staatssecretaris Cont1 de euthana
siekwestie te Iaten bestuderen die uit
mondde in de 'euthanas1e' programma's. 

Belangrijk in dit verband is ook nog de 
opdracht van Hitler, op zijn eigen briefpa
pier om de bevoegdheden van artsen te 
verruimen om de Gnadentot toe te passen 
(zie kopie van de brief). 

In 1985 schreef Dessaur 17 een artikel 
dat veel opschudding verwekte. Letterlijk 
zei ze 'Hoewel Nederland zich formeel 
van het Duitse JUk heeft bevrijd, blijkt het 
gif der nationaal-socialistische ideologie 
toch nog diep in ons collectieve bewust
zijn te Zljn doorgedrongen. Veertig jaar na 
Hitler en zijn eugenetica is het geenszins 
gemakkeliJk voor tegenstanders van (uni
versele) abortus en (vanzelfsprekende) 
actieve euthanas1e uit te leggen wat hun 
bezwaren zijn tegen de engeltjesmakers 
of de do-gooders die met inJectienaald en 
spu1t maar al te gaarne hun medemens uit 
het aardse lijden will en verlossen'. Een 
wei erg emotionele en ongenuanceerde 
uitspraak maar die toch wei de ongerust
heid weergeeft die Dessaur ten opzichte 
van de ontwikkeling van de euthanasie
praktijk heeft. Deze ongerustheid de
monstreert ze ook 1n een artikel in Trouw 
waarin ze een verslag geeft van een be
zoek aan Dachau. Een belangrijke vraag 
waar ze mee worstelde was de vraag waar 
de behoefte en neigingen van die tiendui
zenden Duitsers en hun handlangers zijn 
gebleven. Ze kunnen toch onmogelijk op 
de dag en het uur van de bevrijding in
eens zijn verdwenen. Zijn er dan weer 
nieuwe u1tlaatkleppen gevonden? Deze 
opmerking van Dessaur plaatst haar on
genuanceerde uitspraak over de tegen
woordige euthanas1epraktijken in een bre
der perspectief. 

Vrijwillig- onvrijwillig 
Het gaat mij er helemaal niet om de hui-
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dige euthanasiediscussie te blokkeren 
door onze handelswijze te vergelijken met 
die van de Nazi-Duitsers. Verre van dati 
De praktijken in Duitsland waren recht
streeks moord en hadden met euthanasie 
niets te maken. Wei wil ik Iaten zien dat een 
bepaalde filosofie uit kan I open op een niet 
aanvaardbare handelwijze als groepen 
van de bevolking die filosofie tot de hunne 
maken en deze verabsoluteren. Een ana
lyse van de geschiedenis toont zo aan dat 
ideeen en filosofieen zich kunnen ontwik
kelen tot gevaarlijke zaken. De discussie 
in de vorige eeuw ging allereerst over de 
vrljwillige levensbeeindiging maar in de 
loop van de tijden kreeg het sociaal-darwi
nisme een dermate grote invloed dat men 
vrijwiligheid ook als 'veronderstelde vrij
willigheid' opvatte. Croughs1B die een 
paar jaar geleden de historie in relatie be
keek ten opzichte van wat thans gaande 
is, wijst op het hellende vlak waarop wij 
ons zouden kunnen bevinden. 'Ook thans 
weer gaan wiJ uit van een mensbeeld 
waarin de waarde van het menselijk Ieven 
wordt gerelativeerd en gerelateerd aan 
bepaalde in de eigen tijd toenemende vi
sies op waardevol of goed Ieven', aldus 
Croughs. De gehandicapte is qua positie 
kwetsbaar en wat zouden de bezuinigin
gen tot gevolg hebben? 

Als we naar de huidige opvattingen kij
ken dan is vrijwilligheid voor euthanasie 
een onmiskenbare voorwaarde maar hier 
en daar horen we toch geluiden van onvrij
willige levensbeeindiging. KuiterF schrijft 
dat het een arts soms geoorloofd is niet te 
redden, sterker: dat het hem/haar soms 
geoorloofd is het Ieven van een pasgebo
rene te beeindigen. Men zal beginnen met 
te doen wat men kan maar keert terug 
naar nul als hij niet een van te voren op de 
kinderafdeling vastgesteld minimum aan 
resultaat behaalt. Dit naar nul terugkeren 
wil zeggen dat men het kind aan de dood 
teruggeeft: indien nodig eigenhandig via 
een infuus met een thanaticum. Op grond 
van het idee dat men barmhartig moet 
zijn, werd al bij meerdere mensen Ievens-
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beeindigend handelen toegepast, zonder 
dat deze mensen hier bewust voor kozen. 
Het recente Tatort-drama in Oostenrijk, de 
bejaarden in de Terp die stierven door 
euthanasie en ook het levensbeeindigend 
handelen van de VU-verpleegkund1gen 
zijn voorbeelden van het onvnjw1llig eutha
natisch handelen. 

Op grand waarvan wil men op dit mo
ment de euthanasie? Woldring verwoordt 
dit prima: het is op grand van het idee van 
de zin van Ieven. Ook achter ons euthana
tisch handelen zit een idee, een filosofie, 
een gedachte namelijk die van de kwalite1t 
van het Ieven en de zin van het Ieven. We 
zien steeds meer in de literatuur het be
lang van de zin van het Ieven opduiken als 
een voorwaarde om te blijven Ieven en als 
een voorwaarde om tot levensbeeindiging 
over te gaan als de zin gaat ontbreken: 
een nieuwe levensfilosofie die verre-

Actieve euthanasie wordt 
aanvaard vanuit een 
oordeel over de zin van het 
Ieven van een ander. 

gaande gevolgen zou kunnen hebben. 
lmmers wie kan de zin van het Ieven bepa
len? Mogen wij over anderen gaan oorde
len? Wat doen wij met gehandicapten, 
met demente bejaarden, met 'wrakken' 
na een verkeersongeval? 

Wie zal zeggen dat dit ook niet beslissin
gen van de zieke gaat bel"nvloeden? lm
mers wanneer de zieke weet heeft van de 
discussie over de zin van Ieven en !evens 
dat hij ziet welk een belasting hij betekent 
voor de omgeving, dan zou hij 'vrijwillig' 
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voor levensbeeindiging kunnen kiezen. 
Vrijwill1gheid kan heel gemakkeliJk beln
vloed worden door de culturele opvattin
gen Oat is wat Oessaur en ook Rutenfrans 
zo alert maakt. De euthanasiepraktijken 
van tegenwoord1g zijn niet vergelijkbaar 
met die van de jaren dertig en veertig in 
Ouitsland. Het zou onzinnig zijn om vanuit 
die ervanngen euthanasie te willen bestriJ
den. Het proces waaruit de toenmalige 
praktijken zijn ontstaan, geeft wei een 
waarschuwing. We kunnen door onze ge
drevenheid om mensen te helpen, zelfs 
om uit het Ieven te stappen, geru1sloos 
overgaan naar de onvriJwillige euthanas1e 
omdat we gehandicapten zielig gaan Vln
den en omdat wiJ oordelen dat hun Ieven 
eigenlijk niet zo zinvol IS. Wij kunnen zo 
sterk de euthanasie als hulpverlening pro
pageren dat de ernstig zieke er niet meer 
om heen kan en dan maar kiest voor le
vensbeeindiging. 

Naar een ander beleid 
Euthanasie is een maatschappelijke wer
kelijkheid geworden. In een rapport van 
de Stichting voor Sociale Gezondheids
zorg19 wordt vermeld dat naar schatting 
6.000-12.000 gevallen van euthanasie 
plaatsvinden per jaar. De hu1sarts Vander 
Werf20 kwam op grand van een enquete 
onder huisartsen tot een schatting van 
5.000. Onder de 63 geenqueteerde huls
artsen bleken slechts twee onder geen en
kele voorwaarde bereid tot het uitvoeren 
van actieve euthanasie: vier van de viJf 
huisartsen hebben uit ervaring weet van 
het uitvoeren van euthanasie. De huisarts 
Kenter deelde in 198321 reeds ziJn 
euthanasie-ervaring mee en recentelijk22 
beschreef hij zijn ervaringen van de laatste 
vijf jaar op dit gebied. Het bleek dat in zijn 
praktijk 14% van de mensen overleden 
waren door euthanasie. Heel illustralief is 
ook de beschrijving van de stervensver
lichting bij een ongeneeslijk zieke 
jongen23 waar toch uite1ndelijk tot actieve 
euthanasie werd besloten. Ondanks de 
zorgvuldigheid en de oprechtheid die u1t 
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deze casusbesprek1ng naar voren komt, 
lijkt ook h1er de argumentatle voor het ac
tlef optreden om het Ieven te beeind1gen 
niet in overeenstemm1ng met de opvatting 
dat actieve euthanasie d1ent te worden 
voorkomen door goede stervensbegelei
dlng. 

De dertienJarige JOngen werd niet ge
vraagd naar de wens om tot levensbeein
diglng over te gaan maar men veron
derstelde - overigens op goede gronden 
- dat het lijden zo zwaar was dat hiJ wei 
naar de dood zou verlangen. De praktijk 
leert dus dat euthanasie v66rkomt en de 
praktijk bewijst ook dat bij het voldoen aan 
de zorgvuldigheidseisen de arts niet straf
baar is een toelaten dus van actieve 
euthanas1e. We kunnen moeiliJk weer te
rug ook allijkt vanu1t christeiiJk oogpunt de 
grens te ziJn overschreden. Rex Brico24 
zei het een aantal Jaren gel eden in Elsevier 
heel aardig 'De belangrijkste waarden 
van onze Europese beschaving zijn nog 
de christel1jke waarden, maar omdat ze 
losgeraakt z1jn van hun bron omdat ze niet 
meer gegrond zijn in het geloof in God, 
draaien ze als het ware dol en raken ze 
over hun toeren b1j gebrek aan een refe
rentiepunt buiten en binnen de mens. Men 
ziet hoe het eind1ge, dat zich heeft losge
rukt van het One1ndige, zijn e1gen eindig
heid n1et Ianger de baas blijft'. De mens is 
geen heer over Ieven en dood. Bnco wijst 
erop dat de mens tegenwoordig beschikt 
en dat God de machteloze wikker is ge
worden 'l1jdend toekijkend vanuit een my
thische duisternis'. 

Vanuit christelijke z1jde zullen wij moe
ten trachten een beleid te formuleren, 
waarin de vraag om euthanasie zal ver
mlnderen, Ja zelfs zal worden verdrongen. 
Oat kan aileen wanneer de stervenshulp 
op een adequate manier kan worden ge
geven. Verhoeven25 wijst in een boekje 
vanuit de Stichting 'Schreeuw om Ieven' 
op de dringende noodzaak om de ster
vensbegeleiding te intensiveren. Ook uit 
de d1scussies over de euthanasiewetge
ving in de Tweede Kamer blijkt dat Borg-
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man die richtmg u1tgaat getuige zijn uitla
ting 'Maximum aan medische voorzienin
gen gaat tegenwoordig gepaard met een 
m1nimum aan werkelijke aandacht aan 
ziekte en zeker aan lijden en sterven be
steed. De maatschappij is onpersoonliJk 
geworden en IS verkild. De euthanasie kan 
worden teruggedrongen door betere ster
venshulp: de zieke niet in de steek Iaten'. 

Hoe vertalen we deze idealen in de 
praktijk? Allereerst zal er een bewustwor
ding moeten plaatsvinden, dat euthanasie 
in vele gevallen is te voorkomen door een 
betere begeleiding, een soort morele her
bewapening. Oat is niet genoeg. Het be
langrijkste is dat er financiele middelen 
worden vrijgemaakt om de thuiszorg te sti
muleren en mogelijk te maken. Nog te 
veel mensen gaan naar ziekenhuizen of 
verpleeghuizen waar ze de laatste tijd van 
hun Ieven doormaken. Hoewel de intentie 
in de zorgverlening in de intramurale in
stellingen er beslist is om patienten zo 
goed mogelijk te helpen, ontbreekt het 
vaak aan tijd en menskracht om adequate 
stervenshulp te bieden. Bovendien is het 
verblijf altijd onpersoonl1jk omdat men uit 
de vertrouwde sfeer van thuis weg is. 

De verzorging thuis zal altijd te verkie
zen zijn boven die elders zoals wij in ons 
boekje 'Thuis sterven' 26 hebben beschre
ven. Thuisverzorging vergt een goede 
cobrdinatie maar vereist ook het kunnen 
beschikken over voldoende menskracht 
en middelen van technische aard. Des
kundigheid en vrijwilligheid is een abso
lute noodzaak. Deskund1gen in behande
ling en verzorging en vrijwilligers voor de 
hand- en spandiensten en voor de onmis
bare continue aandacht zijn niet goed
koop. Het lijkt er zelfs op dat we niet van 
substitutie kunnen spreken maar dat thuis
zorg wei eens duurder zou kunnen zijn 
dan bijvoorbeeld verpleeghuiszorg. 

In het kader van de euthanasie-preven
tle zullen we dit moeten accepteren. 

Conclusie 
De veranderingen die we in christelijke 
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knng opmerken ten opzichte van euthana
sie doen vermoeden dat het wellicht niet 
lang meer duurt dat actieve euthanasie als 
een hulpverleningsactiviteit zal worden 
gekenschetst Vanu1t de gesch1edenis is 
duidelijk dat achterliggende filosofieen, le
vensbeschouwingen en ontwikkel1ngen 
kunnen leiden in nchtingen die niemand 
wenst maar die niet blijken te kunnen wor
den tegengegaan. Ook thans zijn er ont
wikkellngen die tenderen naar een onge
wenste gang van zaken: de onvrijwillig
heid van levensbeeindiging zien we hier 
en daar in de discussies in positieve zin 
benadrukt Wat gaat er gebeuren met de
fecte pasgeborenen, met comapatienten, 
met demente bejaarden? Kunnen wever
hinderen dat onze definitie van zinvol Ie
ven te beperkt wordt en dat zinloos Ieven 
te gauw in onze gedachten komt? Het lijkt 
erop dat we nauwelijks in staat zullen ziJn 
om de remmen aan te trekken ondanks 
aile waarschuw1ngen. Oaarom zullen we 
moeten trachten om de oude christelijke 
waarden van naastenhulp weer ingang te 
doen vinden maar dan wei in een modern 
bele1d. Oat houdt in dater ruimte en mo
gelijkheid komt om aan prevent1e van 
euthanasie te doen door de thuishulp en 
de stervensbegeleiding te faciliteren door 
middel van een forse verhoging van finan
ciele middelen voor verpleging en behan
deling in de thuissituatie. Euthanas1e 1s 
een falende stervensbegeleid1ng Van het 
COA mag worden verwacht dat het er al
les aan doet om de ontwikkel1ng 1n de ac
tieve euthanasiepraktijk te stoppen. 

I k kom weer terug op het artikel van Pro
fessor Woldring: 'Is euthanasie bespreek
baar?' Mijn conclusie IS 'nee' wanneer het 
gaat om het verruimen van de mogelljkhe
den. MiJn chnstelijke, bijbelse, uitgangs
punten beletten mij om tot actieve levens
bee~ndiging te beslu1ten. Act1eve euthana
sie is naar m1jn mening n1et een antwoord 
op het l1jden, het is niet een vorm van hulp
verlening Euthanasie is wei bespreek
baar als het gaat om het zoeken naar een 
betere vorm van hulpverlening. lmmers 
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euthanas1e is een maatschappelijke wer
keliJkheld geworden. Verb1eden heeft 
geen zin: het wordt gedaan We zullen dus 
aan preventie moeten doen. Er zullen tij
den komen dater sprake is van een toene
mende acceptatie van de euthanas1e ook 
in chnstelijke kringen. Het antwoord van 
een chnstelijke politieke partiJ zal een ant
woord moeten zijn vanuit een positleve 
benadering. WiJ zullen alternatieven moe
ten geven voor het euthanat1sch handel en 
om zo de noodzaak van de actieve levens
beeindiging weg te nemen. 

Oat zal nog heel wat inspanning en ook 
discussie geven lmmers we blijven z1tten 
met wat Ku1tert terecht noemt de 'ramp' 
van de geneeskunde. Het is geenszins 
eenvoudig om dat terug te dringen omdat 
dan ook een deel 'zegeningen' terugge
drongen zal worden. Euthanasie moet 1n 
discussie blijven en zal in de toekomst niet 
als een aanvaardbare vorm van hulpverle
ning in het medisch handelen mogen wor
den opgenomen. 
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