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Psalm 8 
Een psalm van David voor de koorleider op de Gittith

Elohim – God
Vgl. Heb.2:9



Wat hebben we tot nu toe geleerd?
• Historisch besef

• Opkomst bio-ethiek
• Plaats van de ethiek binnen de gnk
• Plaats medisch-ethische principes (Beauchamp&Childress) i.r.t. tradities

• Drie ‘ethieken’:
• Deugd- of gevolgethiek
• Plicht- of regelethiek
• Deugdethiek 

• Christelijk levensbeschouwelijke visie op ethiek van de zorg (1/2):
• Moreel realisme
• Interpretatie van werkelijkheid vindt plaats vanuit levensbeschouwelijk 

perspectief
• Bio-ethiek begint met hermeneutische analyse van praktijken
• In de interpretatie van praktijken / praktijksituaties wordt beroep gedaan op 

levensbeschouwelijke overtuigingen omtrent mens en wereld 
• Praktijken zijn mede cultureel en historisch bepaald



Wat hebben we tot nu toe geleerd?
• Christelijk levensbeschouwelijke visie op ethiek van de zorg (2/2):

• Onderkent het belang van ‘alle waarden moeten/mogen op tafel komen en 
mogen meedoen’…. (moreel pluralisme)

• Altijd op zoek naar moral common ground
• Doet beroep op christelijk-ethische (theologische) inzichten 

• Formuleert deze in eerste instantie ‘smal’,
• Teneinde van de ander geen geloof te vereisen/verwachten
• Maar ook zonder de eigen morele commitments te verloochenen

• Tenminste vier kenbronnen van moraal:
1. Bijbel en traditie 

zoals die door God aan ons wordt geopenbaard (Sensus Divinitatis)
2. Filosofische methoden en principes
3. Inzichten uit de sociale- en natuurwetenschappen
4. Breed gedeelde menselijke ervaringen 



Wat hebben we tot nu toe geleerd?
• Vier niveau’s van (christelijke) ethiek beoefening:



Wat hebben we tot nu toe geleerd?
Normatieve praktijken:

• Praktijken (‘Praxis’) worden gekenmerkt door een bepaalde bestemming
• Vgl. appelboom die geen appels geeft (‘that is not much of a tree’)

• ‘Het goede’ (de constitutieve zijde/regels) wordt niet zozeer binnen die 
praktijk bedacht, maar is eigen aan die praktijk. 

• Drie soorten regels:
• Kwalificerende (zorg: Benevolence: normatieve houding die het welzijn van 

anderen als intrinsiek waardevol beschouwt)
• Funderende
• Conditionerende regels

• Moraliteit wordt door/in die praktijk ontsloten
• Iedere praktijk kent diverse 

• modale aspecten / beoordelingswijzen (bijv. economisch) met steeds een eigen
• zinkern / normatief principe, (bijv. spaarzaamheid) 



Wat hebben we tot nu toe geleerd?
Gelaagd zorgbegrip ‘care ethics’:
1. Het herkennen/onderkennen van de zorgbehoefte (caring about), 

gevolgd door…
2. Het zorgen voor (take care of), waarbij je er vanuit gaat dat je 

verantwoordelijk bent voor de waargenomen zorgbehoefte en dat die 
om een antwoord vraagt, bestaande uit a) de technisch correcte zorg
en b) empathische en emotionele betrokkenheid

3. Het zorgen zelf (care for) de daadwerkelijke fysieke zorg die hoort bij
het antwoord)

4. Het ontvangen van zorg (receive) en de manier waarop degene die zorg
ontvangt, reageert op de zorg die wordt geboden – is een wederkerige
relatie)



Wat hebben we tot nu toe geleerd?
• Deep reflection

• Bijbels antropologische visie op ethiek (van mensverbetering)
• Schepping
• Val
• Opstanding
• Herschepping

• Ethiek van de badkuip



Dag 4, sessies 1 t/m 4 
Min. Docent: Stef Groenewoud

Inhoud:
10 Welkom, opening
15 Recap van de stof tot nu toe 

Programma dag 4
30 Menselijke waardigheid – een veelzijdig concept
20 Medische beslissingen rond het levenseinde 

- Euthanasie, Hulp bij Zelfdoding, Palliatieve Zorg, Palliatieve Sedatie
- Burning truck case
- Principle of double effect

Min. Docent: Arthur Alderliesten / Stef Groenewoud
Inhoud:

45 Goede zorg rond het levenseinde
30 Euthanasie bij Dementie 

Min. Docent: prof.dr. T.A. (Theo) boer
Inhoud

75 Euthanasie in Nederland: observaties van een RTE-lid

Min. Docent, inhoud
45 Bespreking casussen “Leven met euthanasie” in groepen of plenair
15 Nabespreking plenair
15 Terugblik en vooruitblik

- Schrijfopdracht (toelichting benodigde voorbereiding voor pitch dag 5)



Aanleiding analyse begrip ‘waardigheid’
• Belangrijk concept

• Mensenrechten(verdragen) – zie hierna
• Grondwetten van div. landen
• Human Dignity and Bioethics (President’s Council on Bioethics, 2008)
• NHS (dignity champions)

• Volgens sommigen is het door het pluriforme gebruik betekenisloos geworden 
(zie bij o.a. Sulmasy, Meilaender, De Lange)

• Lege formule (conversatiestopper)
• Westers concept, verbonden aan christelijk, humanistische gedachtegoed
• Wordt door technologie ingehaald (transhumanisme)
• Wat hebben mensen eigenlijk voor op dieren (vgl. Peter Singer)

• Anderen stellen echter (Sulmasy): dat kan natuurlijk niet. Er is niet zoiets als 
‘private language’ (Wittgenstein)

• Er is altijd een bepaalde gedeelde betekenis of common (moral) ground, en het 
is goed die te verkennen (De Lange: ‘ik neem het niet alleen descriptief, maar 
ook evaluatief op voor het begrip waardigheid).

• Verschillen van inzicht over het concept, zijn volgens De Lange het begin van een 
hermeneutische zoektocht naar betekenis(sen). 



Kenmerken ‘menselijke waardigheid’ als basis 
voor mensenrechten
• Inherent, eigen, intrinsiek
• Onvervreemdbaar

• Niet overdraagbaar, je kunt er geen afstand van doen
• Je kunt niet minder worden dan een mens 

• Vgl. Primo Levi’s ‘Is dit een Mens?’
• Vgl. Th. v. Aquino vs. Paus Joh. Paulus II (Meilaender p. 7,8)

• Universeel
• Onafhankelijk van tijd en plaats

• Overheersend
• Kan niet beperkt/ingeperkt worden 

door een andere waarde / de rede



Waardigheid – gekaapt in: ‘waardig sterven’





Historische analyse betekenis ‘waardigheid’*

• Griekse oudheid (Cicero, 106-43 v. Chr)
• Status
• Intrinsiek, door de rede

• Christendom
• Augustinus (354-430) en andere kerkvaders: imago Dei (Gen. 1)
• Thomas (1224-1274): “rationality is the basis of morality and the knowledge of 

God, which is the ultimate goal (finis ultimus) of life”
• Luther: ‘Waardigheid’ houdt menselijke verdorvenheid en heiligheid in evenwicht
• Industriële revolutie, Paus Leo 23e, in Rerum Novarum: uitgaande van natuurrecht 

zijn er diverse mensenrechten (recht op bezit, op huwelijk, op werk, voedsel, etc.)
• Renaissance en verlichting

• Pico della Mirandola (1463-1493): vrijheid is kern menselijke waardigheid
• Hobbes: waarde is dat wat de gemeenschap aan iemand als waarde hecht
• O.a. Kant: waardigheid gekoppeld aan autonomie – met praktische rede de wet 

herstellen
• Tegenwoordig: ‘whatever people feel as (in)dignity’- subjectivistisch

* Zie: 



Indien deugdethisch opgevat, dan dichter 
bij inflorescent

Verschillende betekenissen van ‘waardigheid’
• Intrinsieke waardigheid (Menschenwürde / human dignity)

• Heeft ieder mens vanwege mens zijn (Nordenfelt, 2004, p.77; Sulmasy, 2013, p. 938) 
• Niet afhankelijk van fysieke, cognitieve vermogens, toekenning, erkenning, etc.
• In oudheid, en later ook in verlichting (Kant): de rede onderscheidt ons van andere creaturen (zie ook 

Leget, 2013)
• Teveel nadruk hierop kent ook problemen (a. onevenredig veel nadruk op mensen (rede) b. 

het kan een ‘gevangenis’ worden; c. het kan afhouden van actie (bijv. mensen helpen) (Leget, 
2013, p.949)

• Inflorescent (‘floreren’) 
• Vgl. ‘het eigene’, ‘bestemming’, ‘waar is de mens op aangelegd’, deugden
• Zie ook Meilaender, p.4: ‘personal dignity’ 

• Has not to do with species specific characteristics, but with personal ones
• we are equidistant from Eternity
• Telos van de mens: je geboorte en dood betekenis geven door ‘liefde jegens anderen & ‘to know the truth

about God’

• Sociale en relationele waardigheid (Sulmasy: attributed dignity: toegekende waardigheid)
• ‘Dignitas’, Cicero (106-43 v Chr.) 
• Waardigheid o.b.v. verdienste en/of morele statuur (Nordenfelt (2004, p. 71, 72)) 
• Afhankelijk van de erkenning van andere mensen – levensverhaal van mensen (Leget, 2013, p. 946) 

• Subjectieve waardigheid 
• dignity of identity (Nordenfelt, 2004)
• Whatever people experience themselves (Leget, 2013, p. 948)

NB. Sulmasy (2013): attributed and inflorescent dignity presuppose intrinsic dignity. These meanings are NOT unrelated nor arbitrary. 



Theologisch – ethische duidingen – De Lange
• ‘waardigheid’ als concept moet worden opgevat als een verhaal over de geschiedenis van onze 

moraliteit
• Het is een ‘erkenningspraktijk’:

• Zowel een objectieve persoonlijke eigenschap
• Als een subjectieve projectie

• ‘waardigheid’: twee typen discoursen
• Geluksdiscours

• Individualiteit centraal, ipv algemene menselijkheid
• Bekommernis om menselijk geluk, ontplooiing, 
• Emotie: deze mens had moeten floreren, dit leven had moeten slagen, geef hem/haar aandacht, empathie, solidariteit, 

zorg
• privaat

• Rechtvaardigheidsdiscours 
• Inherente kwaliteit/recht van mensen: universeel, permanent, a priori
• Elementaire emotie: verontwaardiging
• Publiek/politiek

• Een gelaagd schilderij:
• menschenwürde, verdienste, persoonlijke identiteit, maar ook: ‘luister’ -> ook van het oude, het kwetsbare

• In relatie tot waardig sterven:
• Menschenwürde – elkaar in bescherming nemen
• Sociale waardigheid – wordt onwaardigheid door anderen aangepraat?
• Persoonlijke waardigheid; a) maar anderen (naasten) dan? B)’in de vrije verhouding tot zichzelf rust de grandeur van mensen’: 

uiterste consequentie = mensen laten gaan



Discussie

Leget

Nordenfelt

Sulmasy

‘Dignity’

Intrinsic

Menschenwürde

Intrinsic

Social and relational Subjective

Merit Identity

AttributedInflorescent

Moral stature

Hoe past het gelaagde waardigheidsbegrip (incl. ‘luister’) van Frits de Lange in dit 
internationale conceptuele kader?



Discussie:
• Bedenk vanuit alle vier lagen van het waardigheidsbegrip 

argumenten voor/tegen euthanasie 



From Sulmasy, 2013:
For example, in debates about euthanasia, all three uses of the word ‘dignity’ have been invoked. Those opposed
to euthanasia will often argue that the practice is a violation of human dignity because all persons have an equal
dignity that cannot be taken away by disease or injury or the way a person appears or is treated (Sulmasy 2002). 
They argue that acting with the intention to end the life of such a person is thus contrary to human dignity. Such
arguments invoke the intrinsic meaning of the word ‘dignity’. 

Other commentators will argue that euthanasia ought to be legalized because human beings should not be forced
to accept the indignities that often accompany terminal illness. They argue that sometimes the only way to
preserve human dignity is to allow such persons to have control over the circumstances of their own deaths, or to
make an exit when they have lost their dignity, for example, through the disfigurement or dependency that illness
can wreak upon a person (Quill 1991). Such arguments invoke the attributed meaning of the word dignity. 

Still others will argue that euthanasia ought to be illegal because it is undignified for human beings to flee from a 
confrontation with their own limits or the reality of human finitude. Society ought to ratify virtues such as 
honesty, integrity, courage, and temperance in the face of illness, injury, and death (Kass 1974). 

One might also argue that human beings are intrinsically interdependent and that euthanasia instantiates an
undignified failure of solidarity on the part of those charged with caring for the sick and dying. Arguments such as 
these evoke the inflorescent sense of the word ‘dignity’. 



Wat is waardig sterven? – Gentzler, 2003
• Voorstanders ‘death with dignity’: 

• Waardigheid kun je verliezen (bijv. bij wilsonbekwaamheid)

• Kant:
• Waardigheid ligt in het gegeven dat je mensen moet behandelen als doel in zichzelf. -> dit is intrinsiek en kun je niet verliezen volgens 

Gentzler

• En bevrijd worden van ‘onnodige en onwaardige pijn’?
• Proportionaliteitsbeginsel zou dan pijnbestrijding laten prevaleren….

• En als het niet pijn betreft, maar de onwaardigheid van afhankelijk zijn van anderen?
• Komt ook voort uit Kantiaans idee van autonomie
• Maar… 

• Kinderen zijn toch ook afhankelijke EN waardig/waardevol?
• Het leven is nooit een ‘solo act’ (vgl ook quote van Kass hierboven)
• Waardigheid zit ‘m toch niet in de blaas en/of het rectum? (Ackerman, 1998)

• Maar gaat het niet ‘gewoon’ om ‘in control zijn’? 
• Vgl. filosofen zoals Dworkin, Feinberg, etc.
• Nee: als toekomstige belangen van personen een reden kunnen zijn om hun autonomie/waardigheid te overrulen (zoals bij jongeren die 

suïcide willen plegen), dan is een beroep op ‘menselijke waardigheid’ onvoldoende voor de legalisering van euthanasie of hulp bij 
zelfdoding -> waardigheid is dan niet ‘solely in control’. 



Wat is waardig sterven? – Gentzler, 2003
• Voorstel Gentzler: Aristoteliaanse

waardigheid
• Cognitieve en emotionele vermogens 

die mensen in staat stellen een ‘goed 
leven’ te leiden

• Kalos (het nastrevenswaardige) vs. 
aischros (het lelijke)

• Dat kan samengaan met 
onvolmaaktheid, afhankelijkheid, etc.

• Aristoteles: wetten zijn goed, in 
zoverre ze mensen/burgers in staat 
stellen goede levens te leiden

• Daarbij gaat het niet alleen om iemands 
fysieke conditie, maar ook het hele sociale 
netwerk eromheen



Medische beslissingen rond het levenseinde



Zorgvuldigheidscriteria euthanasie / hbz
1. Vrijwillig en weloverwogen verzoek
2. Uitzichtloos en ondraaglijk lijden
3. Arts informeert pt. goed over situatie en vooruitzichten
4. Geen redelijk alternatief
5. Raadplegen onafhankelijk arts
6. Medisch zorgvuldige uitvoering

rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie/zorgvuldigheidseisen



De brandende truck



Principle of double effect
• Thomas van Aquino, Summa Theologica

• Een nadelig bij – effect van een handeling is acceptabel mits…
1. De handeling in zichzelf goed, of op zijn minst neutraal is
2. De handelende persoon het goede effect van de handeling beoogt en niet 

het nadelige bij-effect (indirect vrijwillig accepteren)
3. Het goede effect moet (causaal gezien) net zo direct voortvloeien uit de 

handeling als het ongewenste bij effect. M.a.w. niet het gewenste effect 
bereiken door middel van het ongewenste bij-effect;

4. De goede effecten wegen op tegen het nadelige bij-effect, gelet op de ernst 
van de situatie (subsidiariteit en proportionaliteit) en…

5. De handelende persoon doet er alles aan het nadelige effect te beperken

Discussie: kan dit een rol spelen bij palliatieve zorg/ -sedatie?

NB. Volgens A. McIntyre (2004, 2018) kan dit niet. Zie https://plato.stanford.edu/entries/double-effect/#Formulations



Leergang Ethiek van de Zorg 
vanuit Christelijk perspectief

Dag 4, sessie 2 
Euthanasie en dementie

6 maart 2023
Stef Groenewoud



Euthanasie bij dementie – aantallen 

Bron: jaarverslagen RTE over de jaren 2010 tm 2021 



De koffie euthanasie

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2337237-vervolgde-euthanasiearts-doet-voor-het-eerst-haar-verhaal-ik-zou-het-weer-doen


De koffie euthanasie
1. Weloverwogen, vrijwillig (schriftelijk) verzoek
• De arts moet kunnen vaststellen of de situatie waarin de patiënt zich bevindt, valt onder de schriftelijke 

euthanasieverklaring die de patiënt heeft opgesteld. Er is ruimte voor interpretatie door de arts. 
• Het is aan de arts om vast te stellen of de patiënt nog in staat is om een ‘relevante wil’ te vormen. Als de 

patiënt daar niet meer toe in staat is, dan mag de arts de euthanasie uitvoeren op basis van het eerder 
opgestelde schriftelijk euthanasieverzoek. Dit betekent echter niet dat de arts zich bij zijn beslissing 
uitsluitend op die schriftelijke euthanasieverzoek mag baseren: ook oa. ondraaglijk, uitzichtloos lijden

• De arts moet tot de overtuiging zijn gekomen dat de patiënt het verzoek destijds vrijwillig en 
weloverwogen heeft gedaan terwijl hij nog tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake in 
staat was.

• Het schriftelijk euthanasieverzoek moet in ieder geval inhouden dat de patiënt verzoekt om euthanasie 
in de situatie waarin hij vanwege dementie niet meer in staat is hierover een wil te vormen en te uiten.

• Wanneer de patiënt het schriftelijk euthanasieverzoek gehonoreerd wil zien in het geval waarin niet 
sprake is van fysiek ondraaglijk lijden, moet uit het verzoek naar voren komen dat de patiënt zijn 
(verwachte) lijden aan voortgeschreden dementie als ondraaglijk aanmerkt en aan zijn verzoek ten 
grondslag legt.

• Strijdige contra-indicaties (‘niet met het verzoek overeenstemmende uitingen en gedragingen van de 
patiënt’) kunnen in de weg staan om het euthanasieverzoek uit te voeren:

• Als dat uitingen of gedragingen zijn uit de periode dat de patiënt nog in staat was om zijn wil te vormen, kan euthanasie geen 
doorgang vinden.

• Als dat uitingen of gedragingen zijn uit de periode dat de patiënt zijn wil niet meer kon vormen, kunnen deze niet rechtstreeks 
worden opgevat als wilsuiting die expliciet gericht is op het intrekken of aanpassen van het verzoek. Zij vormen wel een 
belangrijke indicatie die in samenhang relevant is voor de beoordeling van de actuele gesteldheid van de patiënt. 

• Indien duidelijke verbale uitingen of consequent gedrag van de patiënt niet met de strekking van het verzoek overeenstemmen 
kan de arts tot de conclusie komen dat niet is voldaan aan het vereiste van een vrijwillig en weloverwogen verzoek.



De koffie euthanasie
2. Ondraaglijk, uitzichtloos lijden
• Bij mensen met dementie kan de situatie waarin het schriftelijk verzoek werd 

opgesteld aanzienlijk anders zijn dan de actuele situatie waarin beoordeeld moet 
worden of de euthanasie kan worden uitgevoerd. De Hoge Raad stelt vast dat de wet 
euthanasie ook voor patiënten met verder gevorderde dementie mogelijk heeft 
gemaakt. Daarvoor is wel nodig dat de patiënt in het schriftelijke euthanasieverzoek 
heeft aangegeven waaruit voor hem het (verwachte) ondraaglijk lijden zal bestaan. 
Maar enkel het schriftelijk euthanasieverzoek is niet voldoende. De arts moet 
daarnaast kunnen vaststellen dat er signalen zijn dat de patiënt daadwerkelijk 
(actueel) lijdt.

• Voorbeelden waaruit dit lijden kan worden afgeleid: verdriet, eten wegslaan, drinken 
weigeren, zich afwenden of andere signalen waaruit blijkt dat de patiënt “vreselijk 
lijdt”. Als er geen sprake is van signalen die duiden op actueel lijden, is de enkele 
omstandigheid dat de patiënt op voorhand in zijn schriftelijke wilsverklaring zijn 
(verwachte) lijden als gevolg van zijn in de toekomst voortgeschreden dementie heeft 
aangemerkt als ondraaglijk, niet afdoende voor de conclusie dat nadien, in die 
toestand van voortgeschreden dementie, daadwerkelijk sprake is van actueel 
ondraaglijk lijden. De beantwoording van die vraag vergt steeds ook een zorgvuldige 
beoordeling van de actuele toestand van de patiënt op basis van alle omstandigheden 
van het concrete geval. Daarbij kunnen alle uitingen van de patiënt - al dan niet 
verbaal en al dan niet op deze toestand betrekking hebbend - een rol spelen.



De koffie euthanasie
3. Voorlichting patiënt
• De arts moet tot de overtuiging zijn gekomen dat de patiënt op het 

moment dat hij het schriftelijke verzoek vastlegde, voldoende was 
ingelicht over de betekenis en de (mogelijke, toekomstige) 
consequenties daarvan.

• Daarnaast brengt deze eis mee dat de arts, binnen de beperkingen 
die het onvermijdelijke gevolg zijn van de toestand van de patiënt, 
zich inspant om betekenisvol te communiceren met de patiënt over 
zijn situatie en vooruitzichten. Tenzij duidelijk is dat dit gezien de 
voortgeschreden dementie onmogelijk is geworden.



De koffie euthanasie
4. Geen andere redelijke oplossing
• Op het moment dat het mogelijk gevolg geven aan het schriftelijk 

euthanasieverzoek aan de orde is, moet de arts de overtuiging 
hebben dat er zowel naar medisch inzicht, als in het licht van het 
schriftelijke verzoek van de patiënt, geen redelijke andere oplossing 
is voor de actuele situatie waarin de patiënt zich bevindt.



De koffie euthanasie
5. Raadplegen andere arts
• Indien de aan voortgeschreden dementie lijdende patiënt niet meer 

in staat is zelf een wil over de voorgenomen levensbeëindiging te 
vormen en te uiten, zal dat doorgaans aanleiding geven een tweede 
onafhankelijke arts, met specifieke deskundigheid ter zake, te 
raadplegen en daarbij aandacht te besteden aan de hiervoor 
besproken bijzonderheden met betrekking tot de 
zorgvuldigheidseisen.

• Daarbij ligt het in de rede dat de arts deze onafhankelijke andere 
arts(en) ook de gelegenheid geeft zich uit te laten over de concrete 
wijze waarop de arts voornemens is de levensbeëindiging uit te 
voeren.



De koffie euthanasie
6. Medisch zorgvuldige uitvoering
• Als een arts premedicatie gebruikt om patiënt te sederen 

voorafgaand aan het uitvoeren van de euthanasie, maakt dat de 
uitvoering van de euthanasie niet onzorgvuldig. Euthanasie moet op 
een voor de patiënt zo comfortabel mogelijke manier gebeuren. 
Onderdeel van zorgvuldigheid is een voorbereiding en uitvoering 
waarbij ook rekening wordt gehouden met mogelijk irrationeel of 
onvoorspelbaar gedrag van de patiënt als gevolg van de 
voortgeschreden dementie waaraan de patiënt lijdt. De arts kan met 
in achtneming van medische maatstaven tot de conclusie komen dat 
voorafgaande medicatie aangewezen is.

• Dit geldt ook als de arts daarover als gevolg van de situatie waarin de 
patiënt zich bevindt niet betekenisvol heeft kunnen communiceren 
met de patiënt.



Waardigheid in euthanasie bij dementie
• Studie met o.a. Theo Boer
• Analyse van alle 111 

gepubliceerde oordelen m.b.t. 
euthanasie bij dementia

• ‘waardigheid’ komt vaak naar
voren, vooral bij

• Wilsverklaring
• Inschatten ‘ondraaglijk lijden’
• Wel/niet alternatieven

beschikbaar



Analyseraamwerk en resultaten



Quotes uit dossiers:

Welke typen waardigheid kom je tegen?
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