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Bespreekpunten

• PDE en burning truck zijn al uitgelegd?

• Ontwikkelingen euthanasie in Nederland

• De Euthanasiewet (Wtl) en de RTE

• Bestaat er een hellend vlak?

• Euthanasie en geloof?

• Gesprek



Medici veroorzaken lijden in plaats van het op te heffen: J.H. van den 
Berg



Criteria in de wet

• Opzettelijk levensbeëindigend handelen door een 
ander dan de betrokkene, op diens verzoek

• Euthanasiewet (1994), 2002

• Vrijwillig en weloverwogen verzoek

• Uitzichtloos en ondraaglijk lijden

• Geen alternatieven

• Tweede arts

• Medisch zorgvuldige uitvoering



Criteria die de wet niet kent

• Een spoedig verwacht natuurlijk levenseinde

• Volledige wilsbekwaamheid van patiënt ten tijde van 
de levensbeëindiging

• Patiënt moet de handeling indien enigszins mogelijk 
zelf verrichten

• Een arts-patiëntrelatie voorafgaand aan het 
euthanasieverzoek

• Informeren en horen familie



The numbers







Het beste toetsing wereldwijd

• Levensbeëindiging op verzoek: nog steeds in WvS
• …maar de consument denkt dat het een recht is

• Vooraf: de SCEN-arts
• …maar de druk om akkoord te gaan is groot

• De lijkschouwer bekijkt de situatie direct na overlijden

• Toetsingscommissies bestaande uit jurist, arts, ethicus 
bekijken elke melding
• …maar artsen weten steeds beter hoe ze ‘gladjes’ invullen

• …maar de schatting is dat 10-15% niet gemeld worden

• Secretarissen schiften de VO’s van de NVO’s
• …en zien daarbij soms complexiteiten over het hoofd

• Sommige artsen worden uitgenodigd

• ‘Onzorgvuldigs’ gaan naar Inspectie en OM

• Vrijwel altijd onvoorwaardelijk sepot



Het beste toetsing wereldwijd

• Vijfjaarlijkse wetsevaluaties

• …maar al wel sinds jaar en dag grotendeels hetzelfde
team

• …maar potentieel grote problemen worden nauwelijks
besproken

• …maar men beperkt zich tot de vraag of dankzij de Wtl 
de euthanasiepraktijk transparent en beheersbaar is

• …maar de wisselwerking tussen wetgeving en cultuur
wordt niet gethematiseerd.



Bestaat er een hellend vlak?

• Slippery slope, hellend vlak, Dammbruch

• “Als we ‘A’ toestaan (wat wij goed vinden) 
betekent dit dat we uiteindelijk ook ‘B,’ ‘C’ 
en ‘D’ moeten toestaan (wat wij
verwerpen).”

• Aantallen

• Ziektebeelden



Bestaat er een hellend vlak?

•…bedenk eens hoe vliegen onze visie
beïnvloedt op

• - toerisme

• - taal

• - onderwijs

• - vriendeschappen
en relaties

• - economie



Bestaat er een hellend vlak?

• Op vergelijkbare wijze beïnvloedt
euthanasie onze visie op

• - kwetsbaarheid

• - afhankelijkheid

• - ouderworden

• - sterven…



Bestaat er een hellend vlak?

• Dat verloopt via de weg van een 
rechtendiscours:

• Waarom wel a en niet b

• Waarom wel b en niet c… etc.



De drie grote verhalen bij euthanasie

• 1. Laatste redmiddel om een vreselijk overlijden
voor te zijn...

• 2. Laatste redmiddel om een vreselijk leven voor te 
zijn.

• 3. De keurige, maakbare dood 



Euthanasie en geloof

• Wat als euthanasie zou ‘mogen’, past het dan ook bij ons?

• God gaat over leven en dood

• Menselijke autonomie (zelfbeschikking) plaats binnen het 
leven, niet over de grenzen ervan

• Een doodswens kan invoelbaar zijn. Denk aan Elia en Paulus, 
maar

• …de dood moet wel van elders komen (Augustinus)

• …de Bijbel is bij uitstek een boek over de waarde van 
kwetsbaar leven

• …de Bijbel spreekt over Gods bijstand in moeilijke tijden

• …de hoop op een eeuwig leven geeft nieuwe krachten

• Al die wijsheden moeten we onszelf nu al voorhouden.



Conclusies

• Nederland is aan een uniek avontuur bezig

• Euthanasie zou in Nederland niet bestaan zonder 
de protestanten

• Mijn eigen, normatieve conclusie:
• De regel is: individueel menselijk leven is gegeven, is ook 

als gave ons bezit nog niet, en is dus beschermwaardig

• We mogen mensen die daar anders over denken niet 
verplichten om door te leven

• Autonomie betekent ook: schipperen met het gegeven 
leven

• Autonomie met een hoofdletter spellen betekent: als het 
dan moet, dit indien mogelijk niet door een dokter laten 
doen

• Als protestantse gelovigen alle kaarten zetten op het 
volhouden.




