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ELIDA K. WESSEL-TUINSTRA 

Het initiatiefontwerp Wessel- Tuinstra inzake 
euthanasie nader -toegelicht 

De vraag wordt wel gesteld waarom politici zich 
met euthanasie bezig houden. Betreft het zoeken 
naar een milde dood niet een hoogst persoonlijke 
aangelegenheid waarbij ten hoogste de behan
delend arts en de naaste familie te pas komt? Wat 
hebben politici daarmee te maken? 

De vraag is legitiem en vraagt om heldere 
beantwoording. 

In de eerste plaats is het ook persoonlijke po
litiek, wij zijn niet alleen op de wereld en ieder 
besluit dat wij nemen heeft consequenties voor 
anderen. Daarbij komt dat de milde dood niet 
vanzelf komt, dat is juist het probleem. Door
gaans moeten wij anderen te hulp roepen: de 
dokter, de apotheker, de verpleegkundige enz. en 
dat brengt ons op het tweede . punt. 

In onze samenleving bestaat een stelsel van 
normen en waarden, doorgaans neergelegd in 
wetgeving. In Nederland verbiedt deze wetge
ving om iemand te doden die daar nadrukkelijk 
om vraagt. De particuliere vraag om hulp in de 
privésfeer raakt dus direct het publieke recht. 

In de derde plaats blijkt dat verbod niet langer 
te werken. Uit onderzoek blijkt dat er duizenden 
gevallen per jaar zijn waarin het sterven doel
bewust wordt bekort. De wet werkt dus niet 
meer, wat een belangrijk politiek probleem is. 
Uitgangspunt in een democratie dient immers te 
zijn dat wetten worden nageleefd . Alleen dan 
kunnen we zindelijk met elkaar omgaan: niet het 

• Een eerdere versie van dit artikel werd gepubliceerd in Li
berté, Fraternité et Eglité (jOVD) , I g8s, no. 2 , 

recht van de sterkste heerst, maar het recht dat 
zwakken beschermt en sterken èn zwakken ruim
te biedt voor individuele ontplooiing en verant
woordelijkheid voor elkaar. Het is dus een on
gewenste situatie wanneer maatschappelijke 
praktijk en wetgeving uit elkaar zijn gegroeid. 

Tenslotte raakt het probleem van de vraag om 
een milde dood de politiek in het hart omdat toch 
een van de doelstellingen van de politiek huma
nisering van de samenleving is. Onze westerse sa
menleving heeft immers een onpersoonlijk tech
nologisch karakter gekregen. De mens wordt ver
malen tussen de instituties. Een van die terreinen 
waar de individualisering van de mens bekneld 
raakte, is de gezondheidszorg. De sterke gericht
heid op ziekten in plaats van op zieke mensen, de 
voortschrijdende technologie, die velen van de 
dood heeft gered, doch ook de dood heeft tegen
gehouden bij hen die na lang lijden intens naar 
de dood verlangen. Humanisering van de samen
leving als politieke doelstelling omvat ook hu
manisering in het sterven. Om al deze redenen is 
euthanasie een politiek probleem. 

Parlement 

Geen wonder dan ook dat euthanasie herhaal
delijk in het parlement ter sprake kwam en toen 
in 1973 de rechtbank Leeuwarden een gevange-
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nisstrafvan een week voorwaardelijk oplegde aan 

de arts Postma die op haar zwaar lijdende moe
der euthanasie pleegde, raakte de discussie in een 
stroomversnelling. Geen politieke partij kon het 
zich meer permitteren geen standpuntbepaling, 

hoe voorzichtig ook, in haar programma te heb
ben opgenomen. 

In 1978 werd in de Tweede Kamer de motie 
Dees (VVD) aangenomen, mede ondertekend door 
leden van het CDA, PVDA, D'66 en PPR, waarin om 
een staatscommissie euthanasie werd gevraagd. 
Het enthousiasme om deze kameruitspraak uit te 
voeren was klein. De ministers De Ruiter en Gar
deniers-Berendsen waren reeds demissionair toen 
zij vier jaar na het aannemen van genoemde mo
tie in 1982 de Staatscommissie installeerden. Zij 
diende op basis van reeds aanwezige studies met 
voorstellen te komen die uitzicht boden voor de 
euthanasieproblematiek. Helaas werd geen ter
mijn genoemd en nog erger was dat de samen
stelling terstond aanleiding gaf tot ernstige kri
tiek. 

Met een enkele goede uitzondenng werden de 
leden van de commissie niet gehinderd door enige 
kennis van het euthanasievraagstuk. Noch in 
woord noch in geschrift hadden zij blijk gegeven 
van interesse of affiniteit met dit vraagstuk. De 
Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Eutha
nasie werd totaal genegeerd waardoor ook alle 
know-how van die Vereniging voor de commissie 
verloren ging. Vanuit de Eerste Kamerfractie 
van n '66 werden tevergeefs vragen over de een
zijdige (cDA)samenstelling van de commissie ge
steld. 

De gevolgen zijn niet uitgebleven. De datum 
van het rapport werd verschoven en verschoven. 
Momenteel ziet het er naar uit dat zelfs de zomer 
van 1985 niet gehaald wordt. Dat betekent - de 
minister van Justitie heeft dit reeds in de Tweede 
Kamer meegedeeld - dat in deze kabinetsperiode 
niets meer op dit gebied van wetgeving geschiedt. 

En dat terwijl bijkans iedere week probleemge

vallen op het gebied van euthanasie op de voor
pagina's van de kranten staan. 

Publieke opinie 

In de publieke opinie kan de laatste jaren lang
zamerhand van een sociale aanvaarding gespro
ken worden van vrijwillige euthanasie. Achtte in 
1976 32 % van de bevolking krachtens een NIPO
enquête euthanasie voor zichzelf een reële keuze, 
in 1980 was dit reeds 56% volgens een onderzoek 
van bureau Lagendijk. Daarbij bleek dat de 
overgrote meerderheid van de bevolking - na
melijk 8tYo - tolerant staat ten aanzien van eu
thanasie. 

Denken binnen D'66 

n'66 is altijd bij uitstek de partij geweest bij wie 
de mondigheid van de burger centraal stond. De 
democratiseringsgedachten van de zestiger jaren 
vertaalden zich in de gezondheidszorg door de 
nadruk op patiëntenrechten, op de eigen beslis
singsbevoegdheid van de patiënt, op de contro
leerbaarheid en kwaliteitsbewaking van het me
disch handelen. 

Als eerste van de politieke partijen nam zij in 
haar partijprogramma op dat zij euthanasie niet 
strafbaar acht mits deze op nadrukkelijk verzoek 
van de patiënt plaats vindt die zich in de ster- I 

vensfase bevindt en mits de uitvoering door een 
arts plaats vindt. 

Binnen de n'66-werkgroep 'Geloof en Politiek 
Handelen' vormde zich een studiegroep die een 
rapport over euthanasie uitbracht en dat aan de 
Adviesraad van n'66 aanbood. De discussie in 
deze Adviesraad resulteerde in het verzoek aan 
de Tweede Kamerfractie om een initiatief-wets
ontwerp over euthanasie uit te brengen. De 
Tweede Kamerfractie en speciaal ondergeteken-
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de had zich bij begrotingsbehandelingen Justitie 

en Volksgezondheid meermalen voor een rege
ling terzake uitgesproken en stond dus positief ten 
opzichte van de opdracht. 

Op 12 april 1984 werd het wetsontwerp op een 

persconferentie gepresenteerd en aan de Kamer
voorzitter aangeboden. Deze snelheid van han
delen werd bereikt doordat de initiatiefneemster 

in haar werk door enkele deskundigen op het ter
rein van de euthanasie werd bijgestaan n.l. een 
arts, een officier van Justitie en een ethicus. 

Uitgangspunten 

Het voorstel is gebaseerd op vijf uitgangspunten: 

l. De beschermwaardigheid van het leven. Dit in onze 
cultuur algemeen aanvaarde beginsel brengt met 
zich mee dat aanslagen op dat leven strafbaar 
zijn. In het voorstel blijven het doden van ie
mand op zijn uitdrukkelijk en ernstig verlangen 
evenals het iemand behulpzaam zijn bij zelfdo
ding strafbaar in de artikelen 293 en 294 Wet
boek van Strafrecht. Onder omstandigheden kan 
di t echter toch toelaatbaar zijn, vandaar dat een 
rechtvaardigingsgrond is voorgesteld . 
2. Humanisering van het sterven is het tweede uit
gangspunt. Deze humanisering is noodzakelijk 
geworden nu door het voortschrijden van de me
dische wetenschap het meer dan voorheen mo
gelijk is dat het levenseinde, zonder hoop op be
terschap, zeer langdurig wordt uitgesteld en het 
lijden verlengd. Hulpverlening om dit lijden te 
bekorten, draagt bij tot menswaardig sterven. 
Hulp weigeren kan inhumaan zijn. Daarom dient 

I 
de verantwoorde hulpverlener niet te worden ge
straft. 
3. Het zeljbeschikkingsrecht, het recht van de mens 
op erkenning en eerbiediging van eigen licha
ITlelijke en geestelijke integriteit, is een derde uit
gangspunt. Vandaar de grote nadruk in het voor-

t stel op het eigen verzoek en de eigen verant-

woordelijkheid van betrokkene. Dit zelfbeschik

kingsrecht is in het voorstel niet onbeperkt. Wan
neer men de hulp van derden nodig heeft om zijn 
leven te beëindigen, mag deze derde alleen op het 

verzoek van betrokkene ingaan wanneer deze in 
de stervensfase verkeert of ondraaglijk lijdt (art. 
293 lid 2). 
4. Zorgvuldige hulPverlening. Dit uitgangspunt geeft 

het kader van de rechtvaardigingsgrond aan. De 
hulpverlener is niet strafbaar als hij handelt in 
het kader van zorgvuldige hulpverlening. Aan 
deze zorgvuldige hulpverlening (een begrip reeds 
bekend in het strafrecht bij weggelopen minder
jarigen, 280 Sr. ) worden een aantal eisen gesteld 
die nadrukkelijk in de wet zijn opgenomen (eu
thanasie te verrichten door arts, verplichte con
sultatie van een deskundige, het bijhouden van 
een journaal) . 

De wettelijke regeling bevordert hiermee te
vens de kwaliteit van de hulpverlening. 

Overigens is niemand verplicht tegen zijn ge
weten aan euthanasie mee te werken. 
5. Controleerbaarheid van het levensbeëindigend 
handelen. Juist vanwege de beschermwaardig
heid dient het levensbeëindigend handelen con
troleerbaar te zijn. Vandaar de eis van het naar 
waarheid invullen van de verklaring van over
lijden en het ter inzage moeten geven van het bij 
te houden journaal aan het Openbaar Ministerie. 

Doel en reikwijdte van het wetsontwerp 

Het wetsvoorstel beoogt in een situatie van grote 
rechtsonzekerheid waarborgen te scheppen voor 
een verantwoorde hulpverlening aan hen die om 
euthanasie verzoeken. Onder euthanasie wordt 
in het wetsontwerp verstaan het verrichten van 
handelingen welke ertoe leiden dat iemands leven 
wordt bekort op uitdrukkelijk verzoek van be
trokkene. 

Uit deze definitie blijkt dat het wetsontwerp 
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een beperkte reikwijdte heeft. Het omvat niet het 

gehele terrein van de euthanasie, maar beperkt 
zich tot die categorie hulpvragers die hun wil 
kenbaar kunnen maken. Deze beperking ligt voor 
de hand: over de euthanasie op verzoek bestaat 

immers vrijwel communis opinio, terwijl over het 
levensbekortend handelen bij andere groeperin
gen de meningsvorming nog volop in ontwikke
ling is. Te denken valt aan patiënten die lang
durig in coma verkeren, zwaar defect pasgebo
renen, psychiatrische patiënten met zich herha
lende suïcidale neigingen. Om voor deze cate
gorieën een regeling op te stellen, is zeer moeilijk 
en gecompliceerd en leent zich zeker niet voor 
een initiatiefwetsontwerp. 

Overigens overtreffen zij die hun wil wel ken
baar kunnen maken getalsmatig verre alle andere 
groeperingen. Op deze wijze zal de voorgestelde 
regeling toch voor velen uitkomst kunnen bren
gen. 

Deze uitkomst betreft niet alleen hulpvragen
den maar ook hulpverleners als artsen en ver
pleegkundigen welke thans immers strafbaar zijn 
wanneer zij op dringende verzoeken om hulp in
gaan. Daarnaast voelen Openbaar Ministerie en 
rechters zich momenteel opgezadeld met verant
woordelijkheden die bij de wetgever thuis horen. 

Het systeem van het wetsontwerp 

In het wetsontwerp is het systeem gehanteerd van 
de rechtvaardigingsgrond. Dat wil zeggen dat 
doden op verzoek strafbaar blijft, tenzij dit ge
schiedt in het kader van zorgvuldige hulpverle
ning aan iemand die zich in de stervensfase be
vindt of wel ondraaglijk lichamelijk of geestelijk 
lijdt. Aan de artikelen 293 en 294 zijn hiertoe 
enkele leden toegevoegd waarin genoemde recht
vaardigingsgrond nader is omschreven. Zo wordt 
ook het begrip zorgvuldige hulpverlening nader 
ingevuld, bijvoorbeeld door te eisen dat deze 

~--~-~- ------

hulpverlening geschiedt door een arts na raad

pleging van een van hem onafhankelijke des
kundige. Tevens wordt van de arts verwacht dat 
hij een zogenaamd journaal bijhoudt waarin hij 
de omstandigheden nader omschrijft. De officier 

van Justitie mag dit journaal desgewenst inzien. 
Dit alles om de controleerbaarheid van de toe
passing van euthanasie te verbeteren. Niet ver

geten mag immers worden dat grotere rechtsze
kerheid op dit terrein ook bescherming biedt aan 
hen die per se geen euthanasie wensen. In de 
huidige schemertoestand tussen wet en werkelijk
heid krijgen goed- ofkwaadwillende niet-deskun
digen te veel gelegenheid tot ingrepen waarvan 
niet zeker is of deze met instemming van betrok-' 
kene plaatsvinden. De verplichting tot het bij
houden van een journaal, evenals de eis dat de 
hulpverlener arts is, en de verplichte consultatie 
werken preventief ten aanzien van dergelijke 
praktijken. 

Euthanasie en hulp hy' zelfdoding 

De Nederlandse strafwetgever heeft van oudsher 
belangrijk onderscheid gemaakt tussen doden op 
verzoek en hulp bij zelfdoding, zoals tot uiting 
kwam in de strafmaat van twaalf jaar gevange
nisstraf voor het eerste en drie jaar voor het laat
ste. 

Thans acht men dit onderscheid echter ach
terhaald. De Gezondheidsraad heeft hierover in I 

haar rapport Euthanasie van 1982 een heldere 
uiteenzetting gegeven. 

In het wetsontwerp zijn doden op verzoek en 
hulp bij zelfdoding onder hetzelfde strafrechtelijk 
regiem gebracht met een maximum van vier jaar. 

Maatschappelijke ontwikkeling 

Sinds het indienen van het wetsontwerp is de ont
wikkeling in het denken voor euthansie voorge-
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schreden. Zo publiceerde de Koninklijke Neder

landse Maatschappij voor Geneeskunst haar 
nieuwe standpunt terzake dat in grote lijnen met 
het wetsontwerp overeenkomt. Ook zij adviseert 
eerst met regelgeving te komen voor het goed af 

te bakenen terrein van de euthanasie op verzoek 
van de betrokkene zelf. Tevens was baanbrekend 
het arrest van de Hoge Raad van 27 november 

1984 waarin het begrip noodtoestand werd geïn
troduceerd: een toestand waarin een hulpverle
nende arts kan komen te verkeren als de betrok
ken patiënt lijdt onder een steeds verdergaande 
ontluistering van de persoon waarbij valt te voor
zien dat deze 'weldra niet meer in staat zou zijn 
op een waardige wijze te sterven' . 

Tenslotte is vermeldenswaard dat de Synode 
der Gereformeerde Kerk in november 1984 een 
rapport aannam waarin wordt gezegd dat vanuit 
het standpunt van het christelijk geloof een be
slissing om het eigen leven te (laten) beëindigen 
verantwoord kan zijn. 

Politieke reacties 

In februari 1985 hebben de diverse fracties in de 
Tweede Kamer hun voorlopig verslag ingediend 
op het wetsontwerp. Klein links was zeer positief 
en klein rechts zeer negatief. Van de grote par
tijen was de reactie van de PvdA qua toonzetting 
enigszins onderkoeld, hetgeen verbazingwekkend 
is gezien het feit dat nog maar enkele jaren ge
leden een PvdA-commissie, waarin het huidige 
Tweede kamerlid David van Ooyen, zich zeer 

positief opstelde ten aanzien van een wettelijke 

regeling. Het valt te verwachten dat de PvdA, 
die overigens met de hoofdlijnen van het wets
ontwerp instemde, haar koele houding zal laten 
varen als zij het gedegen en zeker niet negatieve 

voorlopig verslag van de VVD leest. Deze partij, 
die eerder de uitstekende brochure 'euthanasie' 
het licht deed zien, stelt dat een eventuele wet

telijke regeling van het euthanasievraagstuk al
lereerst dient uit te gaan van het zelfbeschikkings
recht van het individu. Ook onderschreven zij 
dat euthanasie en hulp bij zelfdoding slechts toe
laatbaar kunnen zijn in het kader van zorgvuldi
ge hulpverlening. Bovendien betreurden zij het 
- met de indienster - dat de staatscommissie zo 
lang op zich laat wachten. 

De CDA-fractie beperkte zich in haar voorlopig 
verslag tot een principieel betoog over euthana
sie, doch ging op de juridische merites van het 
ontwerp niet in. 

Het wetsontwerp kan in het najaar van 1985 
in de Tweede Kamer worden behandeld. 

Uit reacties is al met al duidelijk dat een even
tuele parlementaire meerderheid er zeker inzit. 
En terecht. De politiek moet haar doelstelling 
van humanisering van de samenleving waarma
ken. Met respect voor ieders eigen levensovertui
ging dient zij ruimte te bieden voor menswaardig 
sterven voor allen die daar op gerechtsvaardige 
gronden naar verlangen. 

juni I!)85 


