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lnleiding
De discuss1es inzake het euthanasievraagstuk leken tot rust gekomen. Maar dat was
meer schiJn dan werkelijkheid. B1j het verschijnen van het Rapport van de StaatscommiSSie Euthanasie laaide de discussie opnieuw op en bleek, dat er 1n ons land verre
van eenstemm1ghe1d heerst over deze mcieiIIJke problematiek Het is heel zeker, dat 1n de
naaste toekomst de gemoederen nog een
keer stevig 1n beroenng zullen komen. en wei
wanneer eventuele voorstellen, voor wetsw1jz1ging op dit punt in de Tweede Kamer aan
de orde komen. Gezien de zwaarwicht1ge
belangen, die daarbij op het spel staan, IIJkt
een korte bezinning zeer gewenst Dit geldt
temeer, omdat de men1ngsvormng ook na
het versch1jnen van het rapport van de
Staatscomm1ssie n1et afgerond blijkt.
Bij de nu volgende kanttekeningen zal 1k miJ
beperken tot het wetsvoorstel. zoals dat
door de Staatscommiss1e gedaan wordt
Het lijkt mij weinig z1nvol om het hele rapport
plus de minderheidsnota u1tvoerig te behandelen en te becommentarieren. Het verdient
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de voorkeur om enkele belangnJke aspecten
van het euthanasievraagstuk vanuit de
ethiek nader onder de loep te nemen.
Probleem
Laten we maar beginnen met de vraag over
welk probleem we spreken. Het gaat primair
om stervenden, die een goede dood zouden
willen sterven, maar van mening ZIJn, dat het
komende stervensproces (door ongemakken, lijden en aftakeling) voor hen een nietgoede of zelfs mensonwaardige dood zal
betekenen. Zij kiezen daarom voor een andere, sneller komende en voor hen betere
dood. Oat kan op verschillende man1eren
gebeuren. Ten eerste door de keuze voor
pass1eve euthanasie, hetgeen 1nhoudt: z1ch
pass1ef opstellen ten aanzien van het aflopend stervensgebeuren en verdere poglngen tot verlenging van sterven we1geren.
Vervolgens door de keuze tot actieve euthanasie, hetgeen inhoudt: door act1ef ingnjpen
(biJV. een dodelijke 1njectie) de dood veroorzaken om daardoor de van nature komende
dood te vermljden. In de laatste lien a Vijftlen
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jaar vonden verandenngen in deze benaderingswijze plaats. Velen ple1tten ervoor om
de term pass1eve euthanasie liever niet te
gebru1ken, omdat deze vaak aanleiding was
voor m1sverstanden en omdat stnkt genamen geen andere dood gekozen werd, doch
slechts het n1et meer tegenhouden van de
dood, die zich in het aflopend ziekteproces
had aangediend. In verband met actieve
euthanas1e vertoonde zich 1n diezelfde penode een ontwikkel1ng m..et het oog op de
personen die ervoor 1n aanmerk1ng kwamen.
Waarom - zo vroegen velen zich af - zou
men de keuze voor een goede dood beperken tot diegenen d1e b1nnenkort zeker zullen
sterven. Mensen die ondraagl1jk l1jden, ongeneeslijk ziek zijn of ontluisterd moeten Ieven
hebben toch evenveel recht om een voor
hen goede dood te kiezen? lk kom daar nog
op terug. Op deze plaats wll 1k volstaan met
de vaststell1ng, dat het probleem van de
act1eve euthanasie z1ch slechts voordoet 1n
situat1es, waarin menselijke waarden en belangen inzake het sterven zozeer problematisch ZIJn, dat de keuze voor een actief beelndigen van het sterven of het Ieven de en1g
redelljke oploss1ng lijkt.
Begripsomschrijving
De Staatscommissie slu1t z1ch aan b1j een
door velen aanvaarde omschriJving van actleve euthanas1e het opzetteiiJk levensbeelndigend handelen door een ander dan de
betrokkene op diens verzoek. Deze beperking van het begrip euthanasie tot de Sltuatie, waarin niet de betrokkene maar een ander de dodende handeling verricht, komt
voornamel1jk uit de hoek van de JUristen, die
zich op hun beurt weer aansluiten bij de
formulenng van de betreffende artikelen 293
en 294 van het Wetboek van Strafrecht.
Uiteraard 1s het n1et perse onju1st om de
afspraak te maken slechts van euthanas1e te
spreken als een ander dan de betrokkene de
handeling stelt, maar het biiJft m.i. een enlgszins arb1traire vereng1ng van het begrip, omdat 1k geen redelijke grond z1e om te stellen
dat geen sprake kan zijn van 'een goede
dood' als de betrokkene zelf de levensver-
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kortende handeling stelt. De bewering 'als
hij de levensbee1ndig1ng zelf uitvoert, dan
heet dat zelfdoding' is op z1chzelf genomen
wei JUist, maar duidt 1n dit geval op een
andere verdeelsleutel. Vanuit de ethiek geZien ligt de kern van de zaak niet in de vraag
w1e de besliss1ng u1tvoert maar in de vraag of
het ethisch verantwoord is dat de betrokkene in diens s1tuatie besluit zijn Ieven te beeindigen De vraag of h1j dat zelf ten u1tvoer kan
brengen dan wei de hulp van een ander
daarbiJ nodig heeft, komt daarna aan de
orde. PersooniiJk heb ik tot nu toe het gebrulk van het woord euthanasie beperkt tot
de besl1ssing om een stervensproces af te
breken. Oat is ook een zekere vereng1ng van
het begnp. De bewenng, dat ik daardoor een
ethisch waarde-oordeel in de defin1tie zou
inbrengen, is echter ongegrond. lk acht het
mogeiiJk dat de besliss1ng het eigen Ieven af
te breken (en/of degene die dat besl1ste
daarbij te helpen) in bepaalde gevallen
ethisch verantwoord kan zijn, ook al1s er nog
geen sprake van een stervensproces. Mijn
grootste zorg is gelegen in het fe1t, dat benamingen en begr,psomschrijvlngen tegeiiJk
een menseiiJke probleemsituat1e en de daarmee verbonden ethische vraagstell1ng aanduiden. De situat1e van een stervende verschiit wezenl1jk van die van een ongeneeslijk
z1eke die m1sschien nog 1 0 of 30 Jaar mogeIIJk zinvol Ieven voor de boeg kan hebben;
deze laatste verschilt wezenlijk van die van
een overigens kerngezonde mens, die om
bepaalde redenen n1et meer wii Ieven. De
benaderingswijze, opvang en begeleiding
zullen m.i. telkens anders (moeten) z1jn. lk
verkoos slechts bij de beslissing van een
stervende over euthanas1e en in de andere
gevalien over zelfdoding te spreken (telkens
zelf of met 1emands hulp uitgevoerd), om te
voorkomen dat totaal verschlllende probleemsituatles op een en dezelfde noemer
gebracht worden.
Wanneer 1k over euthanasie spreek, bedoel
1k het afbreken van het Ieven in een situat1e,
waarin geen uitzicht op genez1ng meer IS en
de dood onherroepel1jk en b1nnen afzlenbare
t1jd zal komen.
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Verwarring
Het rapport van de Staatscommss1e doet
door haar omschrijv1ng van het begrip helaas mee aan de reeds gegroeide verdoezeling van het eigenlijke probleem. D1t begint
met de door haar gekozen formulering 'levensbeelndigend handel en'. Bedoeld wordt
opzettelijk doden, 1n het onderhavige geval
meestal uitgevoerd door de 1nject1e van een
dodeiiJke vloeistof. In belangnJke zaken als
deze verdient het de voorkeur geen mooi
gepolijste, maar duidel1jke en voor iedereen
verstaanbare termen te gebru1ken, zodat iedereen weet waar het om gaat.
Belangrijker dan deze formulenngskwestie IS
het fe1t, dat het beg rip euthanas1e voor vele,
geheel versch1llende menselijke probleemsituatles van toepass1ng wordt geacht. Daarover waren aile Commiss1eleden het schijnbaar eens. Maar later worden toch restricties
aangebracht. o.a. dat voor straffeloosheid
de betrokkene zich moet bevinden in een
uitzichtloze noodsituat1e. Vier leden willen
daaraan toegevoegd z1en 'en wiens overlijden onafwendbaar aanstaande is', d.w.z.
zich 1n zijn stervensproces bevindt (te onderscheiden van de stervensfase, die slechts de
laatste dagen aanduidt). Dit impliceert, dat
naar hun mening dus het opzetteliJk doden
van ongeneeslijk zieken of van mensen d1e
vanwege een meer psychische noodsituat1e
niet meer will en Ieven. niet hoort biJ de euthanasie, die door de nieuwe wet zou moeten
worden toegestaan. Deze innerlljke verdeeldheid van de Staatscommissie met betrekking tot de kern-voorwaarden slaat ulteraard terug op de beteken1s van de eerste
door haar gegeven algemene omschnjv1ng
van euthanasie, en schept daarom verwarnng waar duidelijkheid gewenst is.
Tenslotte; het IS wei begnjpelijk dat de
StaatscomiT'iss1e zich biJ de omschriJving
van euthanasie beperkt tot die s1tuaties,
waann een ander dan de betrokkene de
dodende handeling verncht. Zij doet immers
voorstellen tot wettelijke regeling; de wetgever heeft kenneiiJk geen boodschap aan degene. die zich om welke reden dan 09k van
het Ieven berooft. Voor de ethiek ligt de zaak
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anders, zoals ik in het nu volgende w1l toellchten.
Notities voor een ethische stellingname
Onze wetgev1ng gaat er van u1t. dat de mens
gerechtigd is te beslissen over ziJn eigen
Ieven en zichzelf van het Ieven kan beroven;
of hiJ stervend, ongeneesliJk z1ek of kerngezond IS, doet daarbij verder niet ter zake.
Geheel anders l1gt de situatie, wanneer
iemand een ander doodt of deze bij diens
doden behulpzaam is. Dan komt de wetgever in het geweer, omdat mogel1jk een inbreuk gemaakt wordt op de persoonlljkheidsrechten van de betrokkene en derhalve
ook de maatschappelijke orde verstoord
wordt. Het IIJkt mij toe, dat dit inderdaad ju1st
is. Voor een eth1sche beschouwing is dit
echter onvoldoende. Ter verdu1del1jking het
volgende.
In populaire beschouw1ngen over de eth1ek
inzake euthanasie wordt soms volstaan met
een beroep op 'de plunformite1t van opvattingen 1n onze moderne samenlev1ng'. Maar
dat is uiteraard geen voldoende fundament
voor de juisthe1d van een bepaalde v1sie. In
andere beschouw1ngen wordt als Ultgangspunt gesteld, dat deze of gene enquete heeft
aangetoond, dat 63% van onze bevolkingZIJ het onder bepaalde voorwaarden- voorstander 1s van actieve euthanas1e en deze
'dus' als geoorloofd beschouwd kan worden. Oat 1s onJuist. Of een ethische stelllngname al dan niet waar is, is geen kwest1e van
koppen tellenl (WaarbiJ 1k overigens ook be-

' Of een ethische
stellingname al of niet
waar is, hangt niet af
van de mate van
steun onder de
bevolking.

'
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twijfel of de 1nvullers van de enquete onder
euthanasie prec1es hetzelfde hebben verstaan als de opstellers bedoeldenl) Tenslotte
ZIJn er publ1kat1es. waarbiJ voor een fundamentele ethische stell1ngname volstaan
wordt met een beroep op het zelfbeschlkklngsrecht. lk neem aan, dat dlt voor een
JUndlsche beschouw1ng goed is, maar voor
een weloverwogen ethische beoordeling van
euthanas1e functloneert een beroep op het
zelfbesch1kk1ngsrecht op z1chzelf genomen
als een orakelspreuk, d.w.z. men kan er aile
kanten mee op. Eth1sch beschouwd krijgt
het zelfbeschikkingsrecht pas zin en 1nhoud
tegen de achtergrond van de ethische pl1cht
tot zelfontploo11ng als mens. De mens als
eth1sch wezen staat voor de fundamentele
opgave tot menswordlng of zelfontplooiing
1n solidante1t met ZIJn medemensen. Om die
opdracht te vervullen kan hij een eth1sche
aanspraak doen gelden op zelfbesch1kking.
nameliJk ten opz1chte van een aantal minimale voorwaarden, dat daartoe nodig is.
Aldus gez1en v1ndt het zelfbeschikk1ngsrecht
dan ook tegeiiJk ZIJil grenzen. nameliJk het
recht op zelfbeschikk1ng dlent b1nnen het
kader van de zelfontplo011ng van de mens als
redelijk wezen te bl1jven en tegeiiJkertiJd de
waaracht1ge sol1darite1t met z1jn medemensen te waarborgen. lnzake de eerb1ed voor
het Ieven houdt dit o.m. 1n, dat de mens niet
aileen het Ieven van anderen, maar ook zijn
e1gen Ieven moet eerbied1gen. lnzake euthanasle betekent dit dat niet aileen de medewerklng aan de dood van een ander verantwoord moet worden, maar allereerst aangetoond moet worden dat het opzetteiiJk afbreken van e1gen Ieven c.q. sterven eth1sch
gezien soms verantwoord kan zijn.

Een ethisch standpunt
De eerb1ed voor het Ieven van de mens hoort
tot de fundamentele verworvenheden van
onze westerse cultuur en ethiek. Deze pl1cht
tot eerb1ediging fundeert 1n de intnns1eke
waarde van de menseiiJke persoon: voor
chnstenen en andere gelovigen wordt ziJ
versterkt door de overtu1g1ng. dat ZIJ hun
omgaan met dlt Ieven moeten verantwoor-
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den voor de Schepper van het Ieven. De
chnstel1jke kerken hebben de eth1sche plicht
tot eerbied1ging van het Ieven echter nooit
als een absolute norm gezien, d.w.z. fe1telijk
doden werd n1et altijd als 'moord' beschouwd. Bekende voorbeelden z1jn de 'heiilge' oorlog, de doodstraf en het doden uit
noodweer. lntussen worden oorlog en
doodstraf door veel christenen nu als onethlsch beschouwd; doden uit noodweer
wordt ook nu nog algemeen als ethisch

' De kerken hebben de
ethische plicht tot
eerbiediging van het
Ieven nooit als absolute
norm gezien.

'

aanvaardbaar gezien. Waar het om gaat IS
het volgende: of doden eth1sch als 'moord'
bestempeld moet worden. hangt n1et uitsluitend af van het feit zelf of er een dodende
handeling gepleegd wordt, maar mede van
de totale handel1ngssituat1e waann dit gebeurt. Wat betreft de ethische beoordeling
van het euthanasievraagstuk staan we derhalve voor de volgende vraag: gaat het hier
om een situat1e, waann fe1telijk doden
eth1sch verantwoord zou kunnen zijn?
Zichzelf het Ieven nemen werd eeuwenlang
als een zeer veroordelenswaardlge handellng beschouwd. Degenen. die dlt deden,
werden zelfs na de dood maatschappeiiJk en
kerkeliJk gediskwalificeerd (o.m. we1gering
van kerkeiiJke begrafen1sl). Pas 1n deze eeuw
valt vooral na de tweede wereldoorlog een
kentering 1n het denken waar te nemen. Er
wordt milder gedacht over su1c1de.
Het euthanasievraagstuk - opgevat als het
verkorten of afbreken van het stervenspro-
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ces- d1ende z1ch op een n1euwe man1er aan,
omdat stervensprocessen anders, moelzamer, piJnlijker en langzamer verlopen dan
vroeger het geval was. Onder chnstenen
groe1de eenstemmigheid over de stell1ng dat
pass1eve euthanasie - d.i. zich pass1ef opstellen ten opzichte van het aflopend stervensproces en het staken van aile levensverlengende maatregelen - in sommige gevallen niet aileen ethisch geoorloofd, maar zelts
ethisch verplicht kan ziJn. Ten aanzien van
actieve euthanasie bleef verschil van menlng. Somm1ge chnstenen zeggen resoluut
nee tegen elke vorm van actieve euthanas1e;
anderen daarentegen achten het mogeiiJk
dat ook een gelovige in een extreem geval
het afbreken van zijn stervensproces voor
ZIJn geweten zou kunnen verantwoorden. In
somm1ge chnstel1jke kerken (vooral 1n de
katholieke) bestaat bovendien een duidelijk
spanningsveld tussen de v1sie van de kerkelijke gezagsdragers enerzijds en die van gelovlgen, zielzorgers en ethici anderzijds. De
eerstgenoemden wijzen act1eve euthanas1e
af; gelovigen achten deze soms geoorloofd.
Voor de opvattingen 1n protestantse kringen
wil ik verwijzen naar Ku1tert (1981; 1983).
Be1de opvattingen komen weer biJ elkaar in
de stellingname, dat 1n individuele gevallen
de persoonlijke gewetensbeslissing van de
stervende geeerb1edigd moet worden (zoals
onlangs door de Nederlandse b1sschoppen
gezegd werd). Daarna gaan de opvatt1ngen
loch weer u1t elkaar. Sommigen (zoals de
bisschoppen) beklemtonen dat een dergeliJke beslissing voortkomt uit 'een dwalend
geweten' en dat niemand de stervende mag
helpen om z1jn besl1ssing ten uitvoer te brengen. Vele anderen zijn van men1ng, dat de
eerbied voor de gewetensbesliss1ng van de
stervende deze restrict1e niet toelaat.
Persoonl1jk zou ik de kwestie als volgt willen
stellen. In uitzonderingsgevallen kan een
mens terechtkomen in een s1tuatie. waann h1j
naar eerlljke overtuiging kiezen moet: ofwel
de aard en de duur van het stervensproces
beamen, ofwel de duur van ZIJn sterven verkorten ten gunste van de menswaardigheld.
In het afwegen welke waarde het zwaarst
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mag wegen. lijkt het m1j mogeiiJk om te
k1ezen voor het minst kwade, 1n dit geval
voor euthanasie. Als 1n grenssituat1es d1verse
menseiiJke waarden onoplosbaar met elkaar
in confl1ct komen. IS de keuze van het m1nst
kwade een eth1sch verantwoorde keuze.
Wanneer we dat aanvaarden. IS het ook
aanvaardbaar dat de stervende. als h!J zelf
niet tot de uitvoering van ziJn besi1Ss1ng 1r1
staat IS. aan een medemens om hulp mag
vragen zonder deze daartoe te dw1ngen
(want dan zou de gewetensvnjhe1d van de
patient ontaarden 1n gewetensdwang voor
de helper). De hulpverlener heeft u1teraard
het recht om deze d1enst te we1geren als hiJ
die hulp niet met z1jn geweten 1n overeenstemmlng kan brengen. Om te voorkomen
dat gewetensdwang op de patl8nt wordt
u1tgeoefend of de verleende hulp een kwestie van toeval wordt, dient de patient 1n dat
geval de ruimte te krijgen een beroep op een
andere hulpverlener te doen. De hulpverlener, die de besl1ssing van de stervende kan
delen. kan rn.i. 1n geweten verantwoord de
stervende helpen biJ de u1tvoering daarvan of
dit geheel en al voor hem doen. D1t fe1tel1jk
doden behoudt dan weliswaar het karakter
van een daad, die op het eerste gez1cht
eth1sch kwaad IS, maar 1n deze u1tzonderl1jke
grenss1tuat1e als keuze van het m1nst kwade
ethisch verantwoord kan ZIJn.

Vc

eL
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v~

Onzorgvuldigheden
BIJ lez1ng van het rapport kan men n1et geheel en al ontkomen aan de 1ndruk. dat
belangriJke termen n1et alliJd met de nodige
zorgvuldighe1d gebruikt ZIJn, m1nstens 1n die
z1n. dat het gebru1k gemakkel1jk aanle1ding
tot m1sverstand kan geven. lk denk aan termen als straffelooshe1d, strafu,tsiultingsgrond.
rechtvaardiging.
geoorloofdhe1d,
soms ook 1n de comb1nat1e van rechtvaardlgende strafu1tslu1tingsgrond. lk w11 een kntisch evalueren daarvan graag overlaten aan
de JUnsten. maar slechts er op WIJZen dat dit
soort termen ethisch gez1en soms een
en1gsz1ns andere inhoud en betekenis hebben. lk denk 1n dit verband aan de Ultspraken 1n versch1llende rechtsged1ngen 1nzake
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euthanasre. De rechter doet geen uitspraak
over de JUrstherd van bepaalde ethische opvattingen, maar over de vraag of dit bepaalde handelen brnnen het kader van onze
hurdrge wetgevrng als een strafbaar fert moet
worden beschouwd en/of er wellrcht strafurtsluitrngsgronden aanwezig ZrJn. De jurisprudentre geeft ons een rdee van die omstandigheden of voorwaarden, die doorgaans als
worden
bestrafurtslurtrngsgronden
schouwd. We kunnen constateren, dat de
rechters rekening houden met de vrsres over
ethrek en gezondherdsethrek. Maar dat betekent niet, dat aile strafurtslurtingsgronden
zonder meer rdentrek ZrJn met voorwaarden
voor de ethrsche geoorloofdheid van die
handelrngr Soms vallen ze samen (biJV. de
eis dat er sprake moet zrjn van een weloverwogen beslissrng van de betrokkene zein:
soms erst het recht meer dan de ethrek (brJV.
de ers van overleg met een of meer collega's): soms IS de diepere rnhoud van voorwaarden nret meer in rechtstermen te vatten,
terwrJI de eth1ek mrsschien nog iets te bieden
heeft (biJV. de zrn van het lijden en de solidantert met degenen die de betrokkene nog n1et
kunnen missen) lk kan mrJ niet onttrekken
aan de 1ndruk, dat de strafultsluitingsgronden urt de JUnsprudentre al te gemakkeliJk als
voorwaarden voor de eth1sche geoorloofdherd van de actleve euthanas1e beschouwd
worden.
Onzorgvuldighe1d valt ook te constateren bij
de behandelrng van de hulp bij zelfdoding.
Afgezien van enrgszins ongenuanceerde bewenngen over het v66rkomen van balanszelfdoding rs de urtslurtrng hrervan in het
kader van het rapport nret begnjpelijk. Er rs
daarbrj doorgaans rnderdaad geen 'urtzichtloze noodsrtuatre' aanwezig. Anderz1jds IS bij
balanszelfdoding veel eerder sprake van een
echt urtoefenen van het zelfbeschrkkingsrecht dan brj een patrent. die zich rn een
urtzrchtloze emotronele of psychische noodtoestand bevrndt en in psychratrische behandelrng is' De Staatscomm1ssre wrl geen
voorstel tot wrjzrging van het betreffende
artikel doen. omdat de maatschappelrJke en
wetenschappeliJke menrngsvormrng naar
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haar menrng nog niet voldoende rs afgerond.
Het is voor m1j echter onbegrijpelijk dat de
Staatscommissie nret gewezen heeft op de
innerlrJke tegenspraak, die in drt artikel te
vinden is. Daann wordt immers 1n een adem
genoemd: een ander tot zelfdoding aanzetten, hem daarbiJ behulpzaam ZIJn of hem de
mrddelen daartoe verschaffen. 'Aanzetten
tot' het nemen van een bepaalde beslissrng
kan juridisch geheel en al verschillen van
'behulpzaam ziJn blj' de uitvoering van een
beslissing, die door de betrokkene reeds
vriJwilllg genomen is (zie Michrels van Kessenich, 1984). Ethisch is er m.i. ook een durdeliJk en wezenlijk verschil. 'Aanzetten tot' impliceert immers altrjd een drang en misschien zelfs een zekere dwang. lk kan mij
moerlijk situat1es voorstellen, waann het
ethisch verantwoord zou kunnen z1jn om
iemand, die daar zelf niet aan gedacht heeft
of daar niet aan toe is, tot zelfdoding aan te
zetten.

Het doden van comateuze patienten
In ethrsche discuss1es hoort men soms u1tspraken in de zrn van: als men dit of dat
toestaat, waar is dan de grens?, dan is het
nsico voor misbruik te grootl, dan komen we
op het hellend vlak terecht! Het is uiteraard
juist om bij de formulenng van ethische normen terdege reken1ng te houden met dat
soort risico's. Maar risico's en grensvervaging ZIJn op z1chzelf genomen geen voldoende grond om de norm zelf daarom anders te
stellen. Men kan het goede dat :nen beoogt
en wil toestaan toch honoreren, :naar tegeliJk
zorgdragen dat de risico's zo kle1n :nogelijk
gemaakt of ingeda:nd worden.
Van het wetsvoorstel, zoals dat door de
Staatscomm1ss1e werd gedaan, had 1k aanvankelijk de indruk, dat het grote risico's :net
z1ch bracht en de :nogelijkheid om op een
hellend vlak terecht te komen in de hand zou
werken. Achteraf krijg ik echter het gevoel,
dat er :net dit wetsvoorstel meer aan de
hand is en zelfs dat we met het wetsvoorstel,
zoals dater nu uitziet, al van het hellend vlak
afgegleden zijn. lk le1d dit vooral af uit artikel
292 bis.
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De Staatscommissie stelt in dat art1kel, dat
de arts bevoegd is om onomkeerbaar bewusteloze pat1enten, die na het staken van
zinloos geworden medische behandeling
niet onm1ddellijk sterven, opzettelijk te doden. In haar Toel1cht1ng zegt ze, dat het
aileen gaat om patienten, die voorheen beademd werden; maar feitelijk kunnen patienten, die niet beademd worden, m.i. 1n
dezelfde situatie terechtkomen. Ter rechtvaardiging van haar standpunt voert de
Staatscommissie twee redenen aan: een
aantal dagen wachten op de dood kan tot
een verregaande ontluistering van de patient
leiden en dit kan voor ziJn naaste omgeving
(familie en verplegenden) een ondraaglijke
last betekenen. Wat h1ervan te denken?
Voor zover 1k dat kan overzien, is dit juridisch
onaanvaardbaar, want het is in strijd met het
recht op Ieven, dat 1n de Grondwet aan
iedere burger wordt toegekend (zie uitvoeriger 1n de rechtsfilosofische beschouw1ng
van Keasberry, 1985). Het is ook in stnjd met
het zelfbeschikkingsrecht, dat door de
Staatscommiss1e als bas1s erkend wordt (z1e
verder het juridisch commentaar van Van Till,
1985; vglk. Houben, 1985 en Bergkamp,
1985).
Vanuit de eth1ek gezien IS deze algemene
stelling eveneens volstrekt onaanvaardbaar.
Het gaat h1er immers om patienten die n1et
om euthanasie vragen, noch daar ooit om
gevraagd hebben. Het feit dat artsen en
omstaanders v1nden, dat het sterven voor de
betrokkene een ontluistering met zich
brengt, is geen rechtvaardigingsgrond voor
het doden van die patient! Artsen zijn bevoegd te oordelen over de z1n en de waarde
van med1sch handelen, maar n1et om een
beslissend oordeel uit te spreken over de zin
en de waarde van een mensenlevenl Vervolgens, het wachten op de dood kan soms
voor familie en anderen inderdaad een emotionele belasting ziJn. Oat probleem van de
familieleden dient echter niet opgelost te
worden door het doodspuiten van de patient, maar door ondersteuning en begeleidinq van de fam1lieleden. Het gaat hier om
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het he1l van een stervende pat1ent en diens
gerechtigde aanspraken op de solidanteit
van zijn medemensen. Het allerminste, dat
hij (zowel ethisch als jund1sch) van zijn medemensen kan eisen, is het geduld en de verdraagzaamheld om zijn eigen dood te mogen sterven, tot en met het moment door
hemzelf, door de natuur of- 1ndien h1j gelovig IS- door God bepaald. Een wet. die dit
aan stervenden onthoudt, 1s eth1sch onaanvaardbaar.
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De tekst van de wetsartikelen, maar vooral
van de toelicht1ng herlezend, word ik steeds
sterker bevangen door het idee, dat een
gevoel van onmacht daarbiJ een grote rol
speelt. Als dat inderdaad waar zou zijn, zou
dit een hoogst bedenkelijke zaak ziJn, want
dan zouden we meer met onze gevoelens
van onmacht in plaats van met het hell van
medemensen in nood bezig zijn!
Besluit
Het valt niet te ontkennen, dat de hu1dige
wetgeving inzake euthanasie onduideiiJkheden en onzekerheden bevat en dat opheffing
daarvan gewenst is. Als we dat doen door
een wetswijziging, dan zal deze- gezien de
hoge belangen, die op het spel staan uitzonderl1jk goed moeten zijn. Het voorstel
van de Staatscommissie beantwoordt m.i.
nog niet aan de u1termate hoge e1sen, die
gesteld moeten worden: en vanwege de
innerlijke inconsistenties en ongenuanceerdheden, en vanwege het ethisch laakbare gedeelte, zoals hierboven besproken Dit alles
lijkt miJ te ple1ten voor de opvatting, dat de
kwestie kennelijk nog onvoldoende uitgekristalliseerd 1s om nu een wetswijz1g1ng
door te voeren. Zou het daarom well1cht
toch te overwegen zijn of we vooralsnog n1et
genoegen moeten nemen met een verduidelijklng van de strafuitsluitingsgronden via de
rechtspraak? (Zie hierover het rapport Euthanasie van de Wetenschappelijke lnstltuten van het CDA.) D1e weg is Ianger dan die
via wetswijziging. In kwesties als deze moet
echter n1et perse de kortste, lliaar de velligste weg gekozen wordenl
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