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D
at het belang van het individu in beginsel1 in de 

medische praktijk centraal moet staan, staat niet 

ter discussie. Het gaat veeleer om de manier waarop 

men met het individu moet omgaan en welke vrij-

heden en mogelijkheden het zou moeten hebben. Een bekend 

voorstander van een perspectief waarbij het zelfbeschikkings-

recht niet de doorslaggevende factor is, is Herman de Dijn. Hij 

verwoordt zijn standpunt als volgt: ‘De euthanasiewet verraadt 

een diepe tegenstelling in onze maatschappij, een strijd tussen 

mensbeelden en opvattingen over ethiek die niet op te lossen is 

door ieder volgens zijn/haar idee te laten handelen. De euthana-

siewet zendt volgens haar tegenstanders een gevaarlijke bood-

schap uit: dat bepaalde soorten levens niet langer de moeite 

waard zijn.’2

Dit is niet de plaats om de argumenten voor de verschillende 

standpunten in extenso te beschouwen. Liever concentreer ik mij 

op het individu zoals dit met zijn lijden wordt geconfronteerd, om 

daarbij na te gaan hoe de huidige wetgeving tegemoet komt aan de 

vraag om dit lijden te mogen beëindigen.

De evaluatie van de wetgeving
De Wet Toetsing Levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdo-

ding (WTL) is recentelijk opnieuw geëvalueerd, waarbij onder meer 

de problematiek van individuen wier lijden niet medisch behan-

deld of zelfs gediagnosticeerd kan worden aan de orde kwam. Hier-

op wil ik in deze bijdrage de nadruk leggen. In de wet is het cruciale 

criterium dat sprake moet zijn van ‘uitzichtloos en ondraaglijk lij-

den’, waarbij het moet gaan om een medisch oordeel.3 Hierbij moet 

aangetekend worden dat het bij de ondraaglijkheid gaat om ‘[…] 

een in hoge mate subjectieve, en moeilijk te objectiveren factor’.4 

Dit doet echter geen afbreuk aan het feit dat het nog steeds om een 

medisch oordeel gaat. Het rechtvaardigt het monopolie van artsen 

bij het levensbeëindigend handelen. Zoals echter zal blijken, is dit 

monopolie in een aantal gevallen problematisch.

‘Ondraaglijk lijden’ kan breed worden opgevat: hieronder kan zo-

wel pijn vallen als (onder andere) het ervaren van ‘[…] toenemende 

afhankelijkheid, steeds verdere ontluistering of het vooruitzicht 

van een afschrikwekkende dood’.5 De regering gaat echter niet 

zover om het vooruitzicht op lijden als uitzichtloos en ondraaglijk 

te bestempelen, onder meer omdat ‘uitzichtloos’ en ‘ondraaglijk’ 

onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn6: ‘Het enkele vooruitzicht 

op lijden, ongeacht of dit zal voortvloeien uit pijn, ontluistering of 

angst voor een onwaardige dood, kan in het licht van het boven-

staande niet als uitzichtloos en ondraaglijk lijden worden aange-

merkt […]’.7

Uit de evaluatie blijkt dat een belangrijk probleem ligt in het feit 

dat juist dat vooruitzicht veelal de drijfveer achter euthanasie-

verzoeken is: ‘Als je kijkt naar de redenen waarom mensen een 

euthanasieverzoek doen, is pijn maar een heel klein onderdeel van 

alle verzoeken. Eigenlijk gaat het bij het verzoek bijna altijd om 

de te verwachten ontluistering, het verlies van waardigheid.’8 Als 

dit correct is, is het gerechtvaardigd om te stellen dat de wet niet 

toereikend is. De problemen zullen in het licht van de vergrijzing 

mogelijk nog toenemen. Uit onderzoek blijkt een sterke toename 

van het percentage ouderen dat zich kan voorstellen een verzoek 

om euthanasie te zullen doen of over een zelfdodingspil te willen 

beschikken.9

Het introduceren van een dergelijke pil ligt – voorlopig althans – 

politiek gevoelig. Levensmoeheid wordt in elk geval niet erkend 

als criterium om euthanasie of medische hulp bij zelfdoding toe te 

staan10, net zomin als een ‘voltooid leven’.11 Voor een hervorming 

op dit gebied pleiten onder anderen degenen die het Burgerinitiatief 

Voltooid Leven12 steunen. Als de pil slechts aan ouderen ter beschik-

king wordt gesteld (in het midden gelaten waar de grens ligt), moet 
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bovendien voor jongeren die met dezelfde problemen kampen 

alsnog een oplossing gezocht worden. Bij die problemen denk ik 

aan gevallen die buiten het bereik van de wet vallen. Hier wordt 

een domein betreden dat zich bij uitstek leent voor een medisch-

ethische reflectie, omdat hier vragen rijzen waarop de medische 

professie geen antwoord kan geven.

Dit werd duidelijk in de zaak Brongersma, waarin een 

huisarts werd veroordeeld voor hulp bij zelfdo-

ding omdat aan de voornaamste inhoudelijke 

criteria voor medische hulp bij zelfdoding, 

namelijk dat sprake moet zijn van het 

genoemde ‘uitzichtloos en ondraaglijk 

lijden’, niet was voldaan. Zoals de Hoge 

Raad het uitdrukt: ‘De door een huisarts te 

verlenen integrale zorg aan patiënten […] 

kan meebrengen dat hij zich voor de taak 

gesteld ziet om het lijden van een patiënt 

te verlichten dat niet of niet in overwegende 

mate zijn oorzaak vindt in een somatische of 

psychische aandoening, maar het gevolg is van 

het ontbreken van levensperspectief. Omdat die 

arts zich dan evenwel begeeft op een terrein dat buiten 

zijn professionele competentie ligt, zal hij zich niet als medicus 

een oordeel mogen vormen over de ondraaglijkheid, de uitzicht-

loosheid en onbehandelbaarheid van dat lijden.’13

De vraag is dan waar het individu dat met lijden geconfronteerd 

wordt dat niet medisch gekwalificeerd kan worden terecht kan. In 

gevallen van ‘existentieel lijden’ gebiedt de Hoge Raad een (huis)

arts ‘[…] het inschakelen van anderen die behulpzaam kunnen 

zijn bij het zoeken naar een zingevende invulling van het dagelijks 

bestaan’.14 Wie die anderen kunnen zijn, wordt niet duidelijk en 

zal van geval tot geval verschillen, zodat verwijzingsproblematiek 

dreigt (moet men bijvoorbeeld een dominee, rabbi of humanistisch 

raadswerker benaderen?). Belangrijker nog is het feit dat er geen 

oplossing is voor iemand voor wie ondanks de eventuele alterna-

tieve ondersteuning geen zingevende invulling wordt gevonden. 

Dit is geen verwijt naar de Hoge Raad; de mogelijkheden om in 

dergelijke gevallen adequate ondersteuning te bieden, ontbreken 

momenteel simpelweg. Steven Pleiter, directeur van de Levens-

eindekliniek, verwoordt de problematiek als volgt: ‘Ook in onze 

praktijk hebben we te maken met patiënten die “lijden aan het 

leven” – zo noemen wij dat – en die onthecht zijn […]. Wij kunnen 

deze patiënten binnen de norm zoals die op dit moment geldt, niet 

helpen, omdat de norm uitgaat van medisch lijden. Er komen soms 

heel schrijnende situaties voor waarin ouderen zeer lijden aan het 

leven. In mijn ogen zou daar een goede oplossing voor moeten zijn. 

De huidige Euthanasiewet biedt die oplossing niet.’15

In de richting van een oplossing
Hoe kan deze problematiek worden opgelost? Erkend moet worden 

dat het wegnemen van uitzichtloos lijden in sommige gevallen 

neerkomt op het beëindigen van het leven zelf. Het betreft de ge-

vallen waarin het lijden aan het leven zelf aan de orde is: het lijden 

dringt dan zodanig door in het leven dat het niet meer aanvaard-

baar is. De enige die dit hogelijk subjectieve gegeven kan vaststel-

len is het individu: voor hem of haar is het niet meer aanvaardbaar.

Om deze uitkomst voor gevallen die niet binnen het bereik van de 

WTL vallen te kunnen realiseren, zou artikel 294, lid 2, van het Wet-

boek van Strafrecht moeten worden gewijzigd. Dit artikel stelt hulp 

bij zelfdoding strafbaar, waarbij alleen voor artsen die de vereisten 

van de WTL in acht nemen een uitzondering gemaakt wordt. Om 

de genoemde problematiek het hoofd te bieden en tegelijk te er-

kennen dat het in bepaalde gevallen niet om een medische kwestie 

gaat, zou ook voor niet-medici de strafbaarheid moeten verval-

len. Natuurlijk dienen de nodige waarborgen te worden 

gerealiseerd – met name moet duidelijk zijn dat de 

doodswens oprecht is – maar steeds moet be-

dacht worden dat het om zelfdoding gaat. Het 

is natuurlijk vreemd – en onwenselijk – om 

hulp bij zelfdoding strafbaar te stellen als 

(poging tot) zelfdoding dat niet is.16 

Conclusie
De evaluatie van de WTL laat zien dat voor 

ouderen die ‘klaar zijn’ met het leven geen 

adequate oplossing bestaat. Als ze uitzicht-

loos en ondraaglijk lijden, kunnen zij wel op 

basis van de huidige wetgeving in aanmerking 

komen voor euthanasie of medische hulp bij zelf-

doding, maar het is de vraag of dit toereikend is. Nog 

prangender is de problematiek die niet beperkt is tot ouderen, 

waarbij het gaat om individuen die ‘lijden aan het leven’; hun 

lijden valt niet medisch te beoordelen, laat staan te behandelen. De 

rol van de arts is hier beperkt, wat betekent dat individuen op basis 

van de huidige wetgeving weinig tot geen mogelijkheden hebben 

om via de gereguleerde kanalen hun lijden -en daarmee hun leven- 

te beëindigen. Door de hulp bij zelfdoding te reguleren, wordt het 

voor de schrijnende gevallen gemakkelijker om een oplossing te 

vinden.

Het vooruitzicht 
op lijden is veelal 
de drijfveer achter 

euthanasieverzoeken.
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16 Het lijkt wellicht vanzelfsprekend dat zelfdoding niet strafbaar is, omdat 
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