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Zorg

door Govert den Hartogh
We waren al tien jaar bezig met het onder-
werp toen Pia Dijkstra (D66) in 2020 het 
wetsvoorstel voltooid leven indiende (Twee-
de Kamer 2020). Inmiddels was het toen al 
duidelijk dat die wet een probleem moest 
oplossen dat, als het al bestaat, van geringe 
omvang is: hoe kunnen mensen als zij dat 
willen hun leven beëindigen, als dat besluit 
niet voortkomt uit ziekte en artsen daarom 
geen hulp mogen verlenen? Dat probleem 
kan desgewenst door een kleine aanpassing 
van de euthanasiewet (WTL) worden opge-
lost, het is niet nodig daarvoor het nieuwe 
beroep van levenseindebegeleider te intro-
duceren. Het is ook niet nodig daarvoor iets 
te veranderen aan de zorgvuldigheidseisen 

van de WTL. De behoefte aan zo’n verande-
ring komt voort uit een heel ander motief: de 
wens om meer zekerheid te hebben dat het 
besluit om het eigen leven te beëindigen kan 
worden gerealiseerd zonder eerst ‘examen’ te 
hoeven doen bij artsen. Als de wetgever aan 
die wens tegemoet wil komen, moet hij naar 
andere wegen zoeken dan dit wetsvoorstel 
biedt.

De eis van een medische grondslag
Volgens Dijkstra schiet de WTL tekort om-
dat die niet van toepassing is op mensen 
die hun leven willen beëindigen, maar bij 
wie die wens niet voortkomt uit het lijden 
aan een medisch geclassificeerde ziekte of 
aandoening. Dat zulke doodswensen bui-
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ten het kader van de euthanasiewet vallen 
heeft de Hoge Raad vastgesteld in het Bron-
gersma-arrest (2002). 

Een tijdlang is gedacht dat je moest lijden 
aan een ‘ernstige’ aandoening om een ver-
zoek tot euthanasie of hulp bij zelfdoding 
gehonoreerd te krijgen. Kanker, ALS en 
een chronische depressie golden als ernsti-
ge aandoeningen, maar ouderdomsklachten 
zoals artritis, maculadegeneratie, diabetes, 
osteoporose en incontinentie niet, en het 
uit zulke aandoeningen resulterende verlies 
van gezichtsvermogen, gehoor en mobiliteit 
evenmin. Toen het burgerinitiatief Uit Vrije 
Wil in 2010 hulp bij zelfdoding mogelijk 
wilde maken in het geval van ‘voltooid le-
ven’, dachten de initiatiefnemers vooral aan 
mensen uit die categorie (Peters e.a. 2011). 
Maar in 2011 maakte de Koninklijke Ne-
derlandsche Maatschappij tot Bevordering 
der Geneeskunst (KNMG), aansluitend op 
de oordeelsvorming van de Regionale Toet-
singscommissies Euthanasie sinds 2002, dui-
delijk dat ook ouderdomskwalen medisch 
geclassificeerde aandoeningen zijn (KNMG 
2011). Mensen die een doodswens ontwik-
kelen als gevolg van een ‘stapeling van ou-
derdomsklachten’ vallen dus binnen het wet-
telijk kader. 

Sindsdien is het begrip ‘voltooid leven’ toe-
gespitst op een restcategorie van ouderen 
bij wie het verlangen naar de dood hele-
maal geen ‘medische grondslag’ heeft. Nadat 
de commissie-Schnabel in 2016 aangaf dat 
over het bestaan van zulke mensen empiri-
sch vrijwel niets bekend was, gaf de minister 
van VWS opdracht aan een onderzoeksteam 

onder leiding van Els van Wijngaarden en 
Ghislaine van Thiel om de omvang van die 
groep in kaart te brengen (Schnabel 2016). 
Dat was een moeilijke opdracht omdat je 
eigenlijk alleen door diepgaande gesprek-
ken met mensen met een doodsverlangen 
kunt vaststellen waar dat verlangen vandaan 
komt. De onderzoekers bedachten daarom 
een omweg: ze vroegen aan een grote groep 
55-plussers of ze een doodswens hadden en 
of ze zichzelf als ernstig ziek beschouwden. 
Als ze zich niet zo zagen werd aangenomen 
dat hun doodswens wel niet uit ziekte voort 
zou komen.

Van Wijngaarden en haar team kwamen tot 
de volgende resultaten. Zo’n 10.000 inwoners 
van Nederland in de categorie 55-plus bleken 
al langer dan een jaar een doodswens te heb-
ben die ze zelf karakteriseerden als een wens 
om hun leven te beëindigen. Bij 22 procent 
van die groep woog de wens om te sterven 
in de week die voorafging aan het invullen 
van de vragenlijst zwaarder dan de wens om 
te blijven leven, en bij slechts 8 procent was 
dat altijd het geval. Slechts 17 procent van de 
groep was ouder dan 75, hoewel het percen-
tage 75-plussers op de totale bevolking van 
55-plussers 25 procent is. Het onderzoek 
stelt de doelgroep van de Wet Dijkstra dus 
bij benadering op 136 personen (Van Wijn-
gaarden e.a. 2020).1 En ook al beschouwden 
deze mensen hun eigen medische klachten 
niet als ernstig, toch had de helft van hen 
een ziektelast met een score van vijf tot acht 
op een schaal van een tot tien. Bij deze groep 
was het daarom niet uitgesloten dat hun ver-
langen om hun leven te beëindigen wel dege-
lijk tot hun klachten herleid kon worden. Als 
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je bijna doof en bijna blind bent, vind je dat 
misschien zelf geen ernstige ziekten, maar 
verlies je wel alle mogelijkheden om je dagen 
zinvol te besteden. Het is niet onbegrijpelijk 
dat het leven dan een last wordt. We weten 
dus nog steeds niet hoe groot de doelgroep 
is. We weten alleen dat die heel klein is.

Wat van Wijngaarden ons in elk geval ook 
geleerd heeft, is dat de wens om het leven 
te beëindigen die geen medische grondslag 
heeft op geen enkele manier gebonden is 
aan een hogere leeftijd. Bijna een derde van 
de betrokkenen hadden hun hele leven al 
doodswensen. Door een tweede weg naar de 
zelfgekozen dood, naast die van de WTL, tot 
de categorie 75-plus te beperken, maakte de 
initiatiefneemster dus een niet te rechtvaar-
digen onderscheid op grond van leeftijd. In 
de Memorie van Toelichting heeft zij het nog 
wel over de wijsheid die ouderdom met zich 
mee zou brengen, maar de Raad van Sta-
te zou daar, tongue-in-cheek, graag empiri-
sch bewijs voor willen zien (Raad van State 
2020). Ik vrees dat hierbij eerder de gedachte 
een rol heeft gespeeld dat iemand die zich op 
die leeftijd vergist in zijn verwachtingen van 
het leven toch niet zo veel te verliezen heeft.

Laten we het hele begrip ‘voltooid leven’, met 
al zijn misleidende connotaties (‘gezonde 
senioren met een doodswens’), maar aan de 
kant schuiven. Als doodswensen van oude-
ren met hun leeftijd te maken hebben, dan 
ligt dat aan de toenemende functiebeperkin-
gen en daaruit voortvloeiende verlieserva-
ringen die de ouderdom met zich meebrengt. 

De grenzen van het medisch domein
Bepalend voor het Brongersma-arrest was 
een zekere opvatting over de taak van artsen: 
zij moeten de negatieve gevolgen van ziekte 
helpen bestrijden en voorkomen, ze zijn er 
niet om onze levensproblemen op te lossen. 
Daarom behoort lijden dat voortvloeit uit 
ziekte tot het medisch domein, maar lijden 
dat het gevolg is van levensproblemen niet. 
Waarschijnlijk speelde daarbij echter een te 
beperkte opvatting mee van de aard van het 
lijden dat door ziekte wordt veroorzaakt en 
een doodswens motiveert. Dat lijden bestaat 
slechts in een minderheid van de gevallen 
grotendeels uit pijn, benauwdheid, misselijk-
heid, vermoeidheid en andere fysieke symp-
tomen. Van groter belang is het voor patiën-
ten dat zij voor alle dagelijkse verrichtingen, 
zelfs voor toiletgang en om je om te draaien 
in je bed, afhankelijk zijn geworden van de 
zorg van anderen, dat zij zich daarbij scha-
men voor hun uiterlijk of hun gedrag, en dat 
zij alleen nog maar kunnen ontvangen, maar 
niets meer kunnen geven. Kortom, verlies 
van zelfredzaamheid, van ‘waardigheid’ en 
van zin. Dit beeld zien we ook in de andere 
landen waar medische hulp bij het realiseren 
van een keuze voor de dood is toegestaan, 
zoals Zwitserland, Canada en in de Ameri-
kaanse staat Oregon. Het lijden is groten-
deels niet fysiek, maar existentieel van aard.

Het is bovendien onjuist dat artsen ons alleen 
maar helpen bij problemen, van welke aard 
ook, die voortkomen uit een tekortschieten-
de gezondheid. Ongeacht de oorzaak van een 
probleem staan dokters voor ons klaar als de 
oplossing van dat probleem om medische 
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kennis vraagt. Als je aan slapeloosheid lijdt 
krijg je slaapmiddelen, ook als die slapeloos-
heid het gevolg is van problemen op je werk 
of in je relatie. Artsen doen medische keu-
ringen voor verzekeraars en het CBS, stellen 
de mogelijkheden van zieke werknemers 
om te werken vast, helpen sportprestaties te 
verbeteren, of mensen een uiterlijk te geven 
dat beter bij hun zelfbeeld past. Voor zover 
er een probleem bestaat met doodswensen 
die geen medische grondslag hebben, kan 
de wetgever dat daarom eenvoudig oplossen 
door die grondslag niet langer te eisen. Het 
zou mooi zijn als artsen en hun organisaties 
daarin meegingen, maar vereist is dat niet.

In het wetsvoorstel-Dijkstra wordt het pro-
bleem opgelost door de nodige hulp toe te 
vertrouwen aan een nieuw gilde van leven-
seindebegeleiders. Dat is wel een heel dras-
tische stap als de omvang van het probleem 
zo klein is dat het empirisch nauwelijks kan 
worden aangetoond. Voor je het weet heb 
je een heel leger gespecialiseerde hulpverle-
ners, op zoek naar werk. Maar die stap is dus 
om te beginnen geheel onnodig omdat de 
wetgever ook de onjuiste opvatting van het 
medisch domein kan corrigeren waarop het 
Brongersma-arrest berustte. 

Waarvoor hebben we eigenlijk 
artsen nodig?
Die stap is ook om een andere reden onno-
dig. In vergelijking met de WTL introdu-
ceert het wetsvoorstel-Dijkstra namelijk nog 
een andere wijziging: ook het aantal zorg-
vuldigheidseisen wordt beperkt waaraan een 
verzoek moet voldoen om voor honorering 
in aanmerking te komen. De hulpverlener 

behoeft alleen vast te stellen dat het ver-
zoek vrijwillig, weloverwogen en duurzaam 
is, niet of er sprake is van ondraaglijk lijden 
waar geen andere redelijke uitweg kan wor-
den gevonden. Maar daarmee vervalt iedere 
grond om de beoordeling of aan die eisen 
is voldaan uit handen van artsen te nemen. 
Op artsen wordt ook regelmatig een beroep 
gedaan door notarissen om te beoordelen of 
iemand die zijn testament wil veranderen 
daartoe wilsbekwaam kan besluiten (een an-
der voorbeeld van een beroep op medische 
deskundigheid buiten de context van om-
gang met ziekte).  

Hier gaat het dus om een taak waarvoor we 
een beroep kunnen doen op artsen. Maar 
in Nederland leeft algemeen het idee dat er 
geen betrouwbare manier bestaat om je le-
ven te beëindigen zonder aan artsen een veel 
grotere rol te geven. Alleen zij weten hoe je 
het proces snel en pijnloos zonder compli-
caties kunt laten verlopen. Voor de Raad 
van State is dat een grond voor kritiek op 
Dijkstra. Dat idee is echter om verschillen-
de redenen betwistbaar. Allereerst omdat er 
een alternatieve manier bestaat om je leven 
te beëindigen: door te stoppen met eten en 
drinken. Volgens de meest recente inzichten 
is dit voor iedereen een begaanbare weg, ook 
al vraagt het van jongere (60-min) en gezon-
de mensen meer inspanning om die weg te 
begaan dan van anderen. Een bepaalde vorm 
van begeleiding door artsen is daarbij wel 
nodig: zij moeten in de gaten houden dat 
mondverzorging en andere zorg van fami-
lieleden, vrienden of hulpverleners adequaat 
is, en om het bewustzijn te verlagen als een 
delier optreedt. Maar dit is een normaal on-
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derdeel van de palliatieve taak van artsen bij 
stervende patiënten, zoals zij die ook hebben 
als patiënten een levensverlengende behan-
deling weigeren. Het is geen hulp bij zelfdo-
ding (KNMG 2014). 

In de tweede plaats kunnen mensen met be-
hulp van barbituraten hun leven zelf beëindi-
gen zonder dat daar een arts bij hoeft te zijn. 
In alle Amerikaanse staten waar ‘medically 
assisted dying’ is toegestaan – het mag daar 
geen hulp bij zelfdoding heten –, bestaat de 
taak van de arts er alleen uit de vrijwilligheid 
van het verzoek en de wilsbekwaamheid van 
de verzoeker te beoordelen en een recept uit 
te schrijven. Hij mag bij de levensbeëindi-
ging aanwezig zijn, maar is dat bijvoorbeeld 
in Oregon slechts in amper 10 procent van 
de gevallen. Als men zich stipt aan de voor-
geschreven procedure en doseringen houdt, 
kan er eigenlijk ook niets misgaan. Dit is ook 
de ervaring van Nederlanders die, bijvoor-
beeld in een rol als consulent, betrokken zijn 
geweest bij de zelfdoding van mensen die ge-
bruik hebben gemaakt van barbituraten die 
zij uit China of Mexico hebben laten komen.

Zelfs voor het uitschrijven van een recept 
voor zulke dodelijke middelen is geen dokter 
nodig. We zouden ons een systeem kunnen 
voorstellen zoals in Nieuw-Zeeland, waarin 
van dokters alleen gevraagd wordt een oor-
deel te geven over de vrije wil en de wilsbe-
kwaamheid van een persoon die vraagt om 
toegang tot de middelen waarmee hij zijn 
leven kan beëindigen. Er is dan maar één 
functionaris nodig die alle wettelijk voorge-
schreven documenten verzamelt en vaststelt 
of het verzoek kan worden gehonoreerd.

Het echte probleem
Het wetsvoorstel kan in de samenleving op 
behoorlijk veel steun rekenen. Die steun 
berust niet alleen op het misverstand dat 
‘voltooid leven’ een probleem van signifi-
cante omvang aanduidt dat niet binnen het 
medisch domein kan worden opgelost. Er 
is een bredere behoefte aan wetgeving die 
het kader van de WTL verruimt of aanvult. 
Ook Pia Dijkstra wijst daarop als zij in haar 
Memorie van Toelichting reageert op het be-
zwaar dat de doelgroep van haar wet zo klein 
is. Artsenhulp bij levensbeëindiging is geen 
recht, een arts kan een verzoek daartoe om 
hem moverende redenen weigeren. Sommi-
ge artsen stellen eisen die verdergaan dan de 
wet, bijvoorbeeld dat de verzoeker zich in de 
eindfase bevindt van een dodelijke ziekte. 
Andere artsen vinden juist in de stervensfase 
euthanasie niet nodig omdat de patiënt dan 
immers ook diep en duurzaam gesedeerd 
kan worden. Sommige artsen zijn daarnaast 
strenger dan andere in hun toepassing van 
de zorgvuldigheidseisen. 

Maar ook bij een redelijke toepassing van 
de eisen zullen nooit alle verzoeken kunnen 
worden gehonoreerd. Dat geldt in het bijzon-
der voor de ‘complexe’ gevallen, waarin de 
patiënt niet op korte termijn aan zijn ziekte 
zal overlijden. Bij psychiatrische patiënten, 
en mensen die lijden aan een stapeling van 
ouderdomskwalen is het bijvoorbeeld vaak 
moeilijk om te beoordelen of er voor de pa-
tiënt nog redelijke alternatieven zijn. Een 
weigering, hoe ook gemotiveerd, kan voor 
de betrokkene en zijn familie heel proble-
matisch zijn. En veel mensen zouden er voor 
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de toekomst graag van verzekerd willen zijn 
dat zij op het moment dat zij besluiten hun 
leven te beëindigen, voor de uitvoering van 
dat besluit niet afhankelijk zullen zijn van de 
bereidheid van een arts om hulp te verlenen, 
zelfs niet als die arts zijn bereidheid ervan 
laat afhangen of aan de zorgvuldigheidsei-
sen van de WTL is voldaan. Het wetsvoorstel 
voltooid leven spreekt hen aan omdat daarin 
althans een deel van die eisen vervalt.

Zouden we aan die wens niet tegemoet kun-
nen komen door de rol van de arts in de eu-
thanasiewet te beperken? Anders dan veel 
mensen denken, berust de WTL niet op 
erkenning van het zelfbeschikkingsrecht. 
De wet past daarentegen in de medische be-
roepsmoraal: wilsbekwame patiënten kun-
nen ieder behandelingsvoorstel weigeren, 
maar een arts mag alleen meegaan in het 
verzoek om een bepaalde behandeling in te 
stellen als voor die behandeling erkende in-
dicaties zijn, en dat wil uiteindelijk zeggen: 
als verwacht mag worden dat de behandeling 
niet alleen in overeenstemming is met de wil 
van de patiënt, maar ook in diens belang. 
Zie de Wet op de geneeskundige behandeling 
(1995). Dat is de diepere reden waarom de 
WTL niet alleen eisen stelt aan de wil van 
de persoon die om hulp bij levensbeëindi-
ging vraagt, maar ook aan zijn toestand; dat 
hij zich bevindt in een staat van ondraaglijk 
lijden dat niet op een andere manier kan 
worden opgeheven. Als de WTL te paterna-
listisch is, dan geldt dit voor de hele medi-
sche beroepsethiek. We kunnen daarom de 
WTL niet verruimen door daarin de zorg-
vuldigheidseisen betreffende het lijden te 
schrappen. Nog afgezien van de medische 

beroepsethiek kunnen we vaststellen dat het 
recht op leven onvervreemdbaar is: er is geen 
enkel rechtssysteem waarin je van dat recht 
afstand kunt doen. Ook in rechtssystemen 
waarin euthanasie onder voorwaarden is 
toegestaan, kun je het doden van een ander 
nooit alleen maar rechtvaardigen met het feit 
dat die ander daar wilsbekwaam en uit vrije 
wil toestemming voor heeft gegeven

Artikel 294 schrappen?
Dat wil niet zeggen dat we de WTL niet 
zouden kunnen aanvullen. In toenemende 
mate wordt voorgesteld dat te doen door in 
het Wetboek van Strafrecht artikel 294 dat 
hulp bij zelfdoding verbiedt te schrappen.2 

Euthanasie zou daarmee onder de medische 
beroepsmoraal blijven vallen, maar hulp bij 
zelfdoding zou gerechtvaardigd worden door 
een beroep op het zelfbeschikkingsrecht.

Dit lijkt te passen in een lijn die is uitgezet in 
de jurisprudentie van het Europese Hof voor 
de Rechten van de Mens (EHRM). In Haas 
vs. Zwitserland (2011) en een aantal daar-
opvolgende zaken heeft het EHRM vastge-
steld dat artikel 8 van het Europese Verdrag 
voor de Rechten van de Mens, waarin een 
recht wordt gepostuleerd op een privé- en 
gezinsleven, ook het zelfbeschikkingsrecht 
erkent, en dat dit ook het recht inhoudt ‘to 
determine the manner and time of one’s own 
death’. Omdat dit recht afgeleid wordt uit een 
recht op een privé- en gezinsleven, zouden 
mensen dit recht mogen uitoefenen in hun 
familiekring, en dus hun naasten niet alleen 
bij de vorming maar ook bij de uitvoering 
van hun besluit om hun leven te beëindigen 
mogen betrekken. En het recht op zelfdoding 
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zou ook een recht op hulp daarbij inhouden, 
omdat het eerste recht zonder het tweede, in 
de bewoordingen van het EHRM zelf, alleen 
“theoretisch en illusoir” zou zijn, niet “con-
creet en effectief ”. 

Het is juist dat dit recht mag worden inge-
perkt als dat in een democratische rechts-
staat nodig is om een reeks van beschermde 
belangen veilig te stellen, waaronder de rech-
ten en vrijheden van anderen. En de beoor-
deling van wat daarvoor precies nodig is, valt 
volgens het EHRM binnen de ‘margin of ap-
preciation’ van individuele lidstaten. Daarom 
accepteert het Hof zelfs een volledig verbod 
op hulp bij zelfdoding als dat nodig wordt 
gezien om gevaar voor het leven van kwets-
bare groepen uit te sluiten. In de zaak-Herin-
ga meende de Nederlandse rechter daarom 
ook dat het verbod op hulp bij zelfdoding 
uit artikel 294 in alle gevallen van toepassing 
was op familieleden, ook in gevallen waarin 
niemand eraan twijfelde dat de betrokkene 
zelf (in dat geval mevrouw Heringa) in alle 
vrijheid en volledig wilsbekwaam tot zelf-
doding besloten had. De Europese rechter 
zou dit immers binnen de ‘margin of appre-
ciation’ laten vallen (het lopende beroep op 
het EHRM in de zaak-Heringa lijkt daarom 
kansloos). Dezelfde redenering geldt voor 
het verbod op iedere hulp bij zelfdoding.

Ethisch en juridisch is dit onbevredigend. Als 
de staat claimt dat een grondrecht moet wor-
den ingeperkt om de rechten en vrijheden 
van anderen te beschermen, zou de rechter 
op zijn minst moeten beoordelen of dat ge-
vaar reëel is en niet op een minder drastische 
manier kan worden ingedamd. Het Duitse 

Constitutionele Hof, daarin gevolgd door 
het Oostenrijkse, heeft in 2020 het goede 
voorbeeld gegeven door zelf te beoordelen of 
het absolute verbod op ‘geschäftsmäßig’ ver-
leende hulp bij zelfdoding echt nodig was om 
risico’s voor kwetsbare mensen tot een mini-
mum te beperken. Het hof oordeelde dat dit 
niet het geval was (Bundesverfassungsge-
richt 2020). 

Wat echter ook de taak van de rechter moge 
zijn, het is duidelijk dat de wetgever met be-
trekking tot grondrechten zelf een serieuze 
afweging moet maken. En zou dat dan niet, 
net als in Zwitserland, Duitsland en Oosten-
rijk, ertoe moeten leiden dat de strafbaarheid 
van hulp bij zelfdoding wordt opgeheven?

In deze argumentatie wordt ervan uitgegaan 
dat er een principieel verschil bestaat tussen 
doktershulp bij zelfdoding en euthanasie. In 
de Nederlandse context is dat zeer betwist-
baar. In beide gevallen heeft de arts immers 
de regie en is hij er verantwoordelijk voor 
dat het leven van de patiënt effectief, snel en 
pijnloos beëindigd wordt. Hij bepaalt welke 
middelen worden gebruikt en in welke do-
sering, hij dient die middelen toe of geeft 
aan hoe ze moeten worden ingenomen. Het 
enige verschil is wie van beide betrokkenen 
uit de reeks van benodigde handelingen de 
laatste handeling verricht. Dat is in gevallen 
waarin volgens de strafrechter sprake is van 
‘medeplegen’ echter nooit een relevant ver-
schil. In beide gevallen is er sprake van een 
gezamenlijke en eendrachtige uitvoering van 
een plan tot levensbeëindiging. 

Als dan ook het verbod op euthanasie in ar-
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tikel 293 van kracht zou blijven en het verbod 
op hulp bij zelfdoding in artikel 294 zou wor-
den geschrapt, zou het eerste verbod zijn zin 
verliezen en de WTL volledig worden uitge-
hold. In vrijwel alle gevallen waarin de arts nu 
een euthanaticum toedient, zou zij ook een 
barbituraat kunnen voorschrijven dat de pa-
tiënt zelf inneemt.

Toegang tot dodelijke middelen
Dat ligt heel anders als de ‘hulp’ van de arts 
zich ertoe beperkt te beoordelen of de per-
soon die om toegang tot dodelijke middelen 
vraagt vrijwillig en wilsbekwaam tot de beslis-
sing is gekomen om zijn leven te beëindigen. 
Ik zet hier ‘hulp’ tussen aanhalingstekens, 
omdat het in dit geval eigenlijk niet om hulp 
gaat. De wetgever heeft de vrije toegang tot 
dodelijke middelen versperd om het gebruik 
op een impulsieve manier van die middelen 
te blokkeren, evenals natuurlijk het gebruik 
voor het doden van anderen. Het kan niet de 
bedoeling van die blokkade zijn om mensen 
te verhinderen hun door het EHRM erkende 
rechten uit te oefenen. Volgens de Raad van 
State verplicht artikel 8 van het Europees Ver-
drag voor de Rechten van de Mens (EVRM) 
de staat niet om zelfdoding te faciliteren, 
ook niet als daar vrijwillig en wilsbekwaam 
toe besloten is. Maar het EVRM verplicht de 
staat wel om in dat geval aan de zelfdoding 
niet in de weg te staan. Door dan een recept 
voor barbituraten uit te schrijven faciliteert de 
daarvoor aangestelde functionaris de zelfdo-
ding niet. Hij heft alleen een blokkade op in 
een geval waarin de reden voor die blokkade 
niet van toepassing is.

Wel is het dus, zoals het EHRM en het Duit-
se en Oostenrijke Constitutionele Hof een-
drachtig eisen, essentieel om bij iedereen die 
toegang tot dodelijke middelen vraagt zorg-
vuldig na te gaan of die reden inderdaad niet 
van toepassing is. Het is de fundamentele ver-
gissing van de Coöperatie Laatste Wil om die 
eis niet serieus te nemen. Wie helemaal geen 
examen wil doen kan alleen besluiten te stop-
pen met eten en drinken. Dat is de enige echte 
pil van Drion.

Er zijn dus geen goede redenen om artikel 
294 uit het Wetboek van Stafrecht te halen, 
maar wel om naast de WTL een tweede route 
te openen naar de zelfgekozen dood. Omdat 
artikel 294 ook verbiedt om iemand de mid-
delen te verschaffen die hij voor zelfdoding 
nodig heeft, zal overigens toch een aanpas-
sing van dat artikel nodig zijn, evenals van de 
Opiumwet.

Wordt daarmee niet toch de WTL onder-
mijnd, zoals de KNMG en de Raad van State 
vrezen? Allereerst al niet omdat een wet die 
het mogelijk maakt barbituraten te verkrijgen 
een wachttijd zal kennen om de duurzaam-
heid van het besluit tot levensbeëindiging te 
toetsen (of de twee maanden die het wets-
voorstel-Dijkstra noemt altijd toereikend zijn 
is de vraag, met name in het geval van psychi-
atrische patiënten, maar voor Alzheimerpati-
enten kan een langere termijn juist problema-
tisch zijn). In de tweede plaats is er een groot 
psychologisch verschil tussen zelfdodingen 
die wel en die niet onder eindverantwoorde-
lijkheid van een arts worden uitgevoerd, ook 
als in beide gevallen een barbituraat wordt in-
genomen. Dat blijkt alleen al uit het feit dat 
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‘assisted dying’ in Nederland in vergelijking 
met Oregon bij een zevenmaal zo groot aantal 
sterfgevallen de doodsoorzaak is.
Biedt het wetsvoorstel van D66 niet al de 
gewenste mogelijkheid om toegang tot do-
delijke middelen te verkrijgen, ook al is het 
officieel alleen maar ingediend om een an-
der probleem op te lossen? Zoals het voor-
stel er ligt zeker niet. Er is immers, zoals ik 
heb betoogd, geen enkele goede reden voor 
de introductie van een nieuwe beroepsgroep 
of van een leeftijdscriterium. En in het alge-
meen is het natuurlijk ongelukkig om een wet 
aan te nemen voor een ander doel dan waar-
voor die wet is voorgesteld. Er is een nieuwe 
aanpak nodig waarbij nog veel principiële, 
praktische en wetstechnische vragen zullen 
moeten worden opgelost. Ik noemde al de 
kwestie van de wachttijd. De Raad van State 
stelt ook met recht de vraag welke mate van 
kennis en inzicht precies nodig is om een be-
sluit tot levensbeëindiging als weloverwogen 
te beschouwen. Het wetsvoorstel-Dijkstra zou 
op dit punt tekortschieten.

Hoe liberaal is deze aanpak?
Dat vanuit liberaal perspectief de erkenning 
van nieuwe aspecten van het zelfbeschik-
kingsrecht toe te juichen is behoeft geen be-
toog, zeker niet als het om een zo essentieel 
element van het eigen leven gaat als de eigen 
dood. Dat daarbij meer ruimte ontstaat om 
zelf verantwoordelijkheid te nemen, niet al-
leen voor het nemen maar ook voor het uit-
voeren van eigen beslissingen, moet liberalen 
eveneens aanspreken. We kunnen op dit punt 
nog iets van de Amerikanen en de Zwitsers 
opsteken. Dat je je zelfbeschikkingsrecht kunt 
uitoefenen in ongedwongen interactie met de 

mensen die je het meest naast staan, onder-
steunt dat recht voorts alleen maar. In een-
zaamheid gedijt autonomie niet.3 
Tegelijk kunnen diezelfde mensen je auto-
nomie ook bedreigen of ondermijnen. Het is 
daarom een taak van de staat zo veel moge-
lijk te garanderen dat de keuze voor de dood 
zonder uiterlijke of innerlijke dwang en met 
volledig inzicht in de beschikbare keuzemo-
gelijkheden en hun gevolgen wordt gemaakt. 
Dat wordt door het EHRM terecht benadrukt. 
Dat aan de uitoefening van het zelfbeschik-
kingsrecht eisen worden gesteld is niet alleen 
nodig om andere rechten te beschermen, in 
het bijzonder het recht op leven, maar juist 
ook het zelfbeschikkingsrecht zelf. Dat is een 
belangrijk inzicht van het hof in Karlsruhe 
dat niet alleen bij de Coöperatie Laatste Wil 
maar bijvoorbeeld ook bij de Raad van State 
ontbreekt. Als je voor de dood kiest omdat je 
door anderen gemanipuleerd wordt, of onder 
invloed van een depressie niet in staat bent 
reële toekomstmogelijkheden onder ogen te 
zien, is dat geen autonome keuze. Om de no-
dige waarborgen te bieden is toch de inzet van 
deskundigen nodig. Er is geen reden waarom 
dat geen dokters zouden zijn. 

prof.dr. G.A. den Hartogh is emeritus hoog-
leraar ethiek aan de Universiteit van Amster-
dam. Zijn boek What Kind of Death, The 
Ethics of Determining One’s Own Death, 
verschijnt eind oktober 2022 bij Routledge. 
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1. 0.17 x 0.08 x 10.000 = 136 personen.

2. Het meest uitvoerig beargumenteerd in de 
Dagvaarding van de staat door J.T.E. Vis en S. 
Zuurveld namens de Coöperatie Laatste Wil e.a. 
(2021), waarin betoogd wordt dat ‘onverkorte’ 
handhaving van het verbod op hulp bij zelfdo-
ding jegens eisers onrechtmatig is. Zie ook F.H.J. 
Mijnssen, ‘Twee uitspraken over beëindiging van 
een leven’, Nederlands Juristenblad, 2021/1801.

3. Het relationele karakter van autonomie wordt 
niet alleen door de commissie-Schnabel maar 
ook door Dijkstra onderstreept.




