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3  ‘Euthanasie’ in vele gedaanten (1970-1978) 

In 1969 is ‘euthanasie’ plotseling een druk besproken onderwerp. Maar wat er 
onder de term  verstaan wordt en welke voorwaarden men aan eventueel 
toelaatbare vormen van levensbekorting  wil stellen, is bij lange na niet duidelijk. 
Op verschillende manieren komen er in de jaren daarna antwoorden op deze 
vragen. Enerzijds verschijnen in boeken en artikelen de antwoorden van medici, 
ethici, juristen en andere geïnteresseerden. Anderzijds scheppen bepaalde 
gebeurtenissen zoals rechtszaken en standpunten van organisaties meer 
helderheid.  

 
De periode 1970-1978 is in het hierna volgende onderverdeeld in twee 
subperiodes. De eerste - die beschreven wordt in de eerste twee paragrafen - 
beslaat de periode 1970-1973. In de eerste paragraaf staan standpunten  van 
medici, ethici en juristen centraal, in de tweede paragraaf twee officiële uitspraken 
over ‘euthanasie’. In 1973 staat opnieuw een arts voor de rechter voor het 
toepassen van levensbeëindiging bij een familielid, de zaak Postma. Deze zaak en 
de reacties erop worden beschreven in de derde en vierde paragraaf. In 1977 moet 
een arts zich voor medisch levensbekortend handelen verantwoorden  voor het  
Medisch Tuchtcollege. Deze zaak – beschreven in de zevende paragraaf – is 
gekozen als het eindpunt van dit hoofdstuk. In de twee tussenliggende paragrafen 
worden opnieuw opvattingen van individuele deelnemers en organisaties 
weergegeven. Echter alvorens de draad van het proces van rechtsverandering ten 
aanzien van euthanasie weer op te pakken, besteed ik na deze inleiding kort 
aandacht aan drie andere onderwerpen. Het eerste is de verandering die in 
Nederland in de jaren zestig gestalte krijgt, het tweede is het zich ontwikkelende 
concept van de ‘mondige mens’ en het derde is abortus.  

 
In de jaren zestig speelde zich in Nederland een zeer complex vernieuwingsproces af op 
zowel politiek als sociaal-economisch en sociaal-cultureel terrein. De Amerikaans-
Nederlandse historicus Kennedy meent dat geen enkel land in West-Europa gedurende de 
jaren zestig meer veranderde dan Nederland. Tot het einde van de jaren vijftig werd 
Nederland, volgens hem, door buitenstaanders over het algemeen beschouwd als een 
eigenaardig en ‘ouderwets’ landje dat nog trouw was aan de tradities en gewoonten van 
een vorig tijdperk. Grote invloedrijke katholieke en protestantse subculturen hielden strikte 
morele opvattingen in stand,  met hoge geboortencijfers als een van de resultaten. Begin 
jaren zeventig was er vrijwel niemand meer die in dergelijke behoudende termen dacht. 
Nederland bleek nu voorop te lopen in tolerantie en progressiviteit. Kerken liepen leeg, de 
geboortencijfers doken omlaag en het eens ongewoon rustige politieke klimaat vertoonde 
grote onrust. In dit klimaat van bevrijding van knellende banden paste ook het denken over 
levenbeëindigend en levensbekortend handelen.1 
 
In het vorige hoofdstuk is naar voren gekomen dat Van den Berg niet alleen het vraagstuk 
van de levensbeëindiging op de kaart heeft gezet maar ook het vraagstuk van de 
zeggenschap van de patiënt. Ook ten aanzien van dat laatste punt was Van den Berg niet 
de enige.2 Het thema van de mondigheid zet zich na 1970 sterk voort en mondt uiteindelijk 
                                                      
1  Kennedy 1995: 10-12. 
2 Een bekend artikel is R.H. van den Hoofdakker, ‘Het bolwerk van de beterweters’, Wijsgerig 
Perspectief 1969: 292-301. 
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uit in nieuwe opvattingen over de dokter-patiëntrelatie: niet langer een paternalistische 
vader-kindverhouding maar een gelijkwaardige contractuele verhouding. De ethicus 
Terborgh-Dupuis heeft ‘mondigheid’ omschreven als een voorzetting en uitbreiding van de 
discussie over autonomie. Het verschil tussen beide is volgens haar dat mondigheid niet 
alleen de vrijheid vooronderstelt die de autonomie kenmerkt maar ook de 
verantwoordelijkheid die als een noodzakelijk en logisch complement van de vrijheid kan 
worden beschouwd. Mondigheid vooronderstelt, zo meent Terborgh-Dupuis, voorts ook 
macht. Daarbij denkt ze vooral aan de macht van wetenschap en techniek die de mens zich 
door de autonomie heeft verworven. Twee consequenties van mondigheid spelen een rol in 
de medische ethiek. De eerste is dat mondigheid als voorwaarde heeft het geïnformeerd 
zijn. De tweede is dat aan het beeld van de mondige mens mede een concept ten grondslag 
ligt waarbij de verantwoordelijke mens erkent dat ook de medemens verantwoordelijk is. 
Mondigheid impliceert, volgens Dupuis, een onvoorwaardelijke deling van de macht.3  
 
Een van de belangrijkste thema’s in politiek en gezondheidszorg is in deze periode de strijd 
om de legalisering van de abortus. Bij het opstellen van het Wetboek van Strafrecht is de 
abortus provocatus verboden gesteld. Anders dan bij levensbeëindiging op verzoek heeft de 
minister ten aanzien van abortus op medische indicatie gesteld dat een dergelijke abortus 
géén zaak voor de strafrechter is. Gedurende de jaren zestig groeide de sociale acceptatie 
van abortus op andere gronden, bijvoorbeeld omdat de vrouw zich te jong voelt voor het 
opvoeden van een kind of omdat het gezin waarin het kind zal opgroeien als compleet wordt 
ervaren (de zogenaamde sociale indicatie).  
 
In 1966 stelde de strafrechtjurist Enschedé dat de definitie van ‘medische indicatie’ 
veranderlijk is en dat anno nu ook niet-medische gronden binnen deze indicatie vallen.4 Zijn 
idee ontvangt een warm onthaal. De biograaf van politieke strijd rondom abortus, de 
politicoloog Outshoorn, meldt dat er medio 1969  een ‘gat’ in de markt ontstaat, als blijkt 
dat de artsen het onderling niet eens worden, huisartsen ontevreden zijn over de 
beschikbare faciliteiten en de teams die inmiddels in diverse academische ziekenhuizen 
aborteren de vraag niet aankunnen. Een aantal artsen gaat dan buiten de ziekenhuissetting 
aborteren en zo ontstaan de eerste abortusklinieken.5 In 1969 vindt er een debat plaats in 
de Tweede Kamer over de vraag of abortus gelegaliseerd moet worden zodat wet en 
werkelijkheid weer met elkaar overeenstemmen. De regering stelt voor een staatscommissie 
in te stellen die het onderwerp zal bestuderen. De PvdA, die niet wil wachten, komt in 1971 
met een initiatiefwetsvoorstel om abortus te legaliseren. De KNMG, die zich twee jaar eerder 
nog tegen abortus had uitgesproken, komt in 1971 met richtlijnen. De organisatie meent dat 
de “plicht van de arts tot hulpverlening kan medebrengen, dat in aansluiting aan het 
verzoek om hulpverlening bij ongewenste zwangerschap tot abortus moet worden 
besloten.”6   
 
Politiek gesproken blijft abortus nog een decennium lang op de agenda staan. Tegen het 
wetsontwerp van de PvdA rijzen grote bezwaren in confessionele kring. Dat leidt ertoe dat 

                                                      
3  Terborgh-Dupuis 1976: 93; 104. 
4 Enschedé 1966.  
5  Outshoorn 1986: 128. 
6 KNMG 1971: 1025. Het hoofdbestuur is verder onder andere van mening dat de artsen in een 
dergelijke situatie dienen te handelen overeenkomstig de eisen van verantwoord medisch handelen; dat 
abortus moet worden beschouwd als een uiterste oplossing, waaruit voortvloeit dat hoge eisen van 
zorgvuldigheid aan de besluitvorming moeten worden gesteld; dat in het algemeen het besluit tot het 
uitvoeren van abortus provocatus moet worden genomen door ten minste twee artsen; dat de vereiste 
zorgvuldigheid tevens met zich meebrengt dat van elke ingreep een verslag wordt gemaakt waarin ook 
de overwegingen worden gemeld, die tot de beslissing hebben geleid. 
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het kabinet met een eigen voorstel komt, waarin gepoogd wordt de ontwikkeling voor het 
grootste deel weer terug te draaien. Bij de formatie van het kabinet-Den Uyl (1973-1977)7 
wordt afgesproken dat dit wetsontwerp zal worden ingetrokken, dat de status quo 
gehandhaafd zal blijven en dat de confessionelen een initiatief-wetsvoorstel zullen indienen 
dat dan tegelijkertijd met dat van de PvdA-fractie in behandeling zal worden genomen. 
Buiten het parlement laait de strijd om de abortus met enige regelmaat hoog op, onder 
andere bij pogingen van het ministerie van Justitie om een abortuskliniek te sluiten.  
 
Begin 1975 dienen de fracties van KVP en ARP hun wetsontwerp in, waarin het verrichten 
van abortus aan zeer strakke bepalingen wordt onderworpen. Als ook de liberalen met een 
initiatief-wetsontwerp komen, is het duidelijk dat geen enkel ontwerp een meerderheid zal 
krijgen. Vanuit de gedachte dat zaken betreffende leven en dood als het enigszins mogelijk 
is uit de politiek gehouden moeten worden, besluiten de liberalen en socialisten hun 
wetsontwerpen samen te voegen. Kern van hun gemeenschappelijk ontwerp is dat abortus 
uit de strafwet zal verdwijnen en dat de vrouw tot een zekere grens van zwangerschap 
recht heeft op abortus. De confessionelen willen abortus in de strafwet houden en alleen in 
noodgevallen een strafuitsluitingsgrond overwegen. Het voorstel van PvdA en VVD wordt 
najaar 1976 in de Tweede Kamer aanvaard met de stemmen van de confessionelen 
uiteraard tegen. Van Agt vraagt zich hardop af, of hij als minister van Justitie wel een wet 
kan contraseigneren die zijn instemming niet heeft. Het antwoord komt niet meer aan de 
orde daar het wetsontwerp in de Eerste Kamer strandt.8 

 

3.1  MEDICI, ETHICI EN JURISTEN OVER ‘EUTHANASIE’ (1970-1973) 

De discussie over medisch-ethische onderwerpen wordt na 1969 voortgezet.9 Dat het 
onderwerp leeft, blijkt niet alleen uit tal van artikelen in medische bladen en uit het 
organiseren van discussiebijeenkomsten en in het leven roepen van medisch-ethische 
comités10, maar ook uit publicaties voor een breder publiek.11 
 
Een van de medisch-ethische onderwerpen die aandacht krijgen is het thema ‘sterven’. In 
een aantal van deze publicaties wordt het onderwerp ‘euthanasie’ slechts aangeroerd en in 
andere publicaties staat het centraal.12 De belangstelling voor het thema van de 
                                                      
7 Het kabinet is samengesteld uit: PvdA, KVP, ARP, D’66 en PPR. 
8  Bosmans 1995: 104 –107. 
9 Terborgh-Dupuis spreekt wat betreft deze jaren van een crisis in de medische ethiek (Terborgh-
Dupuis 1976: 11). Als auteurs van wie  ze ondersteuning voor deze opvatting vindt, noemt ze onder 
andere: J.J. Prick (Prick 1969),  W. Metz (Metz 1970), Tj.L.A. de Bruïne (De Bruïne 1970), en Th.C.J. 
Beemer (Beemer 1971).  
10  Zo is er binnen de KNMG in 1970 een werkgroep opgericht die zich zal bezinnen op de 
mogelijkheden tot “een slagvaardige, eigentijds vormgeving van de bestudering der medische ethiek” 
(Van der Drift 1970: 416). Leden zijn onder andere Sporken, Van Leeuwen, Roeling, Van der Mijn en 
Roelink. Metamedica - de opvolger van het Katholiek Artsenblad - organiseert een serie 
discussieavonden waaraan onder andere de juristen Van Agt en Leenen, de ethici Beemer, Heering en 
Sporken en de artsen Kortbeek, Metz, Roelink en Tellegen deelnemen (Metamedica 1973: 490). 
11 Voorbeelden hiervan zijn J.P. Calff, Medische ethiek vandaag. Zestien vraaggesprekken met 
vooraanstaande medici (Amsterdam en Brussel 1969), P.J. Roscam Abbing, Toegenomen 
verantwoordelijkheid. Veranderde ethiek rond euthanasie, eugenetiek en moderne biologie (Nijkerk 
1972) en een speciaal nummer in 1970 van Rekenschap, het blad van het Humanistisch Verbond. 
12 Oorspronkelijk Nederlandse voorbeelden van het eerste zijn W.J. Berger, Leren bijstaan van 
stervenden (Nijmegen 1968), H. Faber (red), Over dood en sterven (Leiden 1971), C. van der Meer,  
Geneeskundige confrontatie met de dood (Amsterdam 1970) en themanummers van diverse bladen 
zoals Wijsgerig Perspectief juli 1969, en in hetzelfde jaar Voorlopig. Vertalingen zijn onder andere E. 
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stervensbegeleiding blijkt ook uit georganiseerde studiedagen13 en radio- en televisie-
uitzendingen.14 Door menigeen wordt deze belangstelling voor het levenseinde gezien als 
het doorbreken van het laatste taboe: het taboe op de dood. 
 
In het onderstaande wordt op de discussie over de medische ethiek ingegaan in zoverre 
daarbij het thema van de levensbekorting een rol speelt. De discussie gaat in deze periode 
in hoofdzaak over twee onderwerpen. Het eerste is de vraag wat men onder ‘euthanasie’  
moet verstaan. Steeds duidelijker wordt dat alleen de ‘actieve euthanasie’ als ‘euthanasie’ 
wordt gezien. Ten tweede bediscussieert men ten aanzien van de ‘actieve euthanasie’ de 
vraag of dit toelaatbaar is vanuit medisch-ethisch en juridisch perspectief. 

HET BEGRIP ‘EUTHANASIE’ 

Evenals voorheen is er een veelheid aan definities van ‘euthanasie’ in omloop. Een enkeling 
houdt vast aan de opvatting van ‘euthanasie’ als stervensbegeleiding.15 De meeste auteurs 
leggen echter de nadruk op de actieve beëindiging van het leven, met of zonder verzoek. 
Als voorbeeld kan de protestantse hoogleraar theologie Roscam Abbing dienen. Hij stelt: 
 

Tegenwoordig denkt men bij euthanasie ... niet meer zo algemeen aan de hulp, die 
men kan bieden bij het naderen van de dood, maar meer speciaal aan de hulp, die 

                                                                                                                                       
Ahnsohn, Spreken en zwijgen aan het ziekbed: grondproblemen van de medische bijstand bij het 
sterven (Nijmegen 1968), A. Toynbee e.a. Denken over de dood (Utrecht en Antwerpen 1969) en E. 
Kübler-Ross, Lessen voor levenden: gesprekken met stervenden (Bilthoven 1969). Voorbeelden van het 
laatste zijn A.B. Downing e.a., Euthanasie. Het recht om te sterven (Utrecht en Antwerpen 1970) en de 
Nederlandse roman van R. Luysterburg De dood heeft alle tijd (Amsterdam 1972). 
13 Voorbeelden zijn een studiedag  op 6 en 7 juni 1969 in Amsterdam met als thema ‘Omgaan met de 
dood’ (vermeld door C. Vogel, ‘Omgaan met de dood’, Mens en Wereld, 28 juni 1969: 3) en een 
studiedag van de Nederlandse Christen Vrouwen Bond in 1970 in Rotterdam met als thema ‘Het recht 
om in rust en vrede te sterven’ (genoemd in Velema Rondom het levenseinde 1971: 30). 
14 Voorbeelden zijn de verslaglegging van een bezoek van verslaggever Koos Postema aan de hospice 
St. Joseph in Londen (vermeld in Hofstede 1970: 69), een aantal radioredes van de hoogleraar 
theologie Velema voor de NCRV met als thema ‘Rondom het levenseinde, een IKOR-documentaire 
onder de titel ‘Tot onze diepe droefheid’ van de socioloog Peter Hofstede, een gecombineerde radio-en 
televisie-uitzending van de NCRV met als titel ‘...Tenzij een wonder gebeurt’ en ten slotte een korte 
reeks televisieprogramma’s van dezelfde zendgemachtigde onder de titel ‘Een milde dood’. Veel van 
deze programma’s zijn in boekvorm uitgegeven.  
In een van deze programma’s vertelt een arts dat hij een aan kanker lijdende vrouw met een spuitje uit 
haar lijden heeft verlost. Hij vertelt over de moeilijkheden die hij daarbij ondervond en dat hij het alleen 
gedaan heeft, maar wel gepraat heeft met een bevriend huisarts. Er is nog aan de orde gekomen of 
deze arts vervolgd zal worden. Het Openbaar Ministerie verklaart echter liever een optreden van de 
tuchtrechtelijke instantie af te wachten. De makers van het programma verwachtten ook een dergelijke 
terughoudendheid gezien de moeilijke bewijslast, waar de arts niet verplicht zou zijn mee te werken 
aan het leveren van het bewijs. Ook de inspecteur van de volksgezondheid meent niet te moeten 
optreden in deze casus maar hij waarschuwt niet opnieuw artsen in de verleiding te brengen tot 
dergelijke ‘bekentenissen’ (Mochel 1972: 27). De  programma’s van Mochel hebben op hun beurt er 
weer toe geleid dat twee organisaties van verpleegkundigen een congres organiseren. Van dit congres 
(dat door circa 4000 mensen bijgewoond is) is verslag gedaan in de bundel van Schreuder, Rang en 
Sporken. Het Tijdschrift voor Ziekenverpleging drukt de redes integraal af (Tijdschrift voor 
Ziekenverpleging 1972: 293-312). 
15 Zo is de gerontoloog Schreuder van mening dat de “werkelijke euthanasie” is dat de patiënt zijn 
eigen dood sterft en daarbij de steun, de begeleiding en de liefde van zijn omgeving heeft (Schreuder 
1972: 16). 
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de dood te smartelijk is, het bijna niemand de dokter euvel zal duiden wanneer hij de 
dosering pijnbestrijding zo kiest dat het einde van het leven enigszins wordt bespoedigd. 
Alhoewel men dergelijk handelen volgens Verjaal kan aanduiden als een zekere vorm van 
‘actieve euthanasie’, acht hij een dergelijk handelen voor de arts en patiënt “meer 
aanvaardbaar dan de brute injectie die het leven per acuut beëindigd”.23 Schuurmans 
Stekhoven meent “dat actieve doodsstrijd-, stervensproces-, en lijdenswegverkorting door 
toediening van pijn- en lijdenbeperkende geneesmiddelen door elke consciëntieuze medicus 
zonder gewetensbezwaren en zonder strafrechtelijke of tuchtrechtelijke risico’s in praktijk 
wordt gebracht”.24 Roscam Abbing merkt op dat de ‘indirecte euthanasie’ de meest 
onschuldige lijkt. Naar zijn mening wordt deze vorm van ‘euthanasie’ door bijna iedereen 
aanvaard, maar hij betwijfelt of iedereen beseft dat daarmee een wissel is gepasseerd in de 
richting van andere vormen van ‘euthanasie’.25 
 
Niet alleen speelt de vraag of bepaalde vormen al dan niet tot ‘euthanasie’ gerekend moeten 
worden, maar ook de vraag of de verschillende vormen van levensbekorting - en dan met 
name passieve en actieve  - wel principieel van elkaar verschillen en of de aangebrachte 
scheidslijnen houdbaar zijn. Leering stelt ten aanzien van het onderscheid tussen ‘actieve’ 
en ‘passieve euthanasie’, dat het enige verschil gevonden kan worden “in het beëindigen 
van een leven dat niet in een stervenstraject verkeert en het ingrijpen in het stervenstraject 
zelf”.26 Schreuder echter stelt dat er wel een groot psychologisch verschil is, ook al is er 
logisch gesproken geen verschil tussen iets doen om iemand te doden of iets nalaten te 
doen dat hem in leven kan houden.27 Roscam Abbing - die erkent dat er tussen de 
verschillende vormen van levensbekorting psychologisch grote verschillen bestaan - ziet, 
zowel uit praktisch als uit principieel oogpunt, een vloeiende overgang tussen passieve en 
actieve levensbekorting.28  
 
De juristen Ekelmans en Van Till gaan in op de juridische relevantie van het onderscheid. 
Ekelmans stelt: “Rechtens bestaat tussen handelen en nalaten geen verschil indien handelen 
plicht is, hetgeen speciaal geldt voor de medicus, wiens taak juist is het verlenen van hulp 
en niet het achterwege laten daarvan”.29 Ekelmans noemt het onderscheid “onjuist, 
onwaarachtig en een miskenning van de monopoliepositie van de arts”. Hij stelt dat de 
gemeenschap de arts het monopolie van medische hulpverlening heeft toevertrouwd. De 
consequentie die hij daaraan verbindt is dat de gemeenschap dan ook, vanuit haar 
opvattingen, de medicus moet voorschrijven hoe hij - niet vrijwillig, doch verplicht - heeft te 
handelen op de grens van leven en dood en bij het beschermen van het menselijk leven.30 
In Van Tills optiek is het verschil tussen ‘actieve’ en ‘passieve euthanasie’ wel juridisch 
relevant. Het criterium hiervoor is, volgens haar, niet doen of laten maar het feit dat er bij 
‘actieve euthanasie’ sprake is van een geheel nieuwe, aan de patiënt ‘on-eigen’ 

                                                      
23 Verjaal 1970: 31.  
24 Schuurmans Stekhoven 1970: 161. 
25 Roscam Abbing 1972: 22. 
26 Leering 1971: 247. 
27 Dit verschil is, in zijn optiek, reden genoeg om te stellen dat ‘actieve euthanasie’ niet mag 
voorkomen  (Schreuder 1972: 16). Ook zo Van der Meer 1990: 46. Oorspronkelijk in Ministerium 1970: 
185-191. 
28 Roscam Abbing 1972: 37. Sporken heeft zich al eerder in deze zin uitgelaten (Sporken 1969: 222). 
29 Ekelmans 1972: 1099. Ook zo Rang 1972: 21. 
30 Ekelmans 1971: 795. Een jaar later wijst hij nogmaals op de mogelijke spanning tussen de onder 
medici als groep heersende opvattingen enerzijds, en die in de maatschappij anderzijds. Een spanning 
die in zijn optiek niet zonder gevaar is omdat het niet alleen leidt tot ondermijning van het vertrouwen 
in de medische stand, maar bovendien tot ingrijpen in het levenseinde door niet-medici (Ekelmans 
1972: 1101). 
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daarin zou kunnen bestaan, dat men de dood helpt te naderen, zodat het leven 
wordt bekort en een bepaald lijden wordt beëindigd.16 

 
Een ander voorbeeld is de definitie van ‘euthanasie’, gegeven door de jurist Van Till. Zij 
omschrijft ‘euthanasie’ in haar proefschrift over medisch-juridische aspecten van het einde 
van het leven, als “een op medische indicatie berustende levensverkortende opzettelijke 
medische gedraging, dienend om voor een ongeneeslijk zieke en ondraaglijk lijdende patiënt 
een goede dood mogelijk te maken of om diens lijden te verkorten”.17 Uit de definitie van 
Van Till blijkt dat zij ervan uitgaat dat  ‘euthanasie’ gesitueerd is in een arts-patiëntrelatie. 
Een uitgangspunt dat door menigeen stilzwijgend gedeeld wordt. 
 
Evenals voorheen worden er ook nu verschillende vormen van ‘euthanasie’ onderscheiden. 
Als voorbeeld moge hier wederom Roscam Abbing dienen. Hij onderscheidt ‘indirecte’, 
‘actieve’, ‘passieve’18, ‘gevraagde’, ‘ongevraagde’ en ‘ongewilde’19 ‘euthanasie’. Ten aanzien 
van een aantal  van deze vormen - namelijk indirecte, passieve en ongevraagde - zijn er 
auteurs die stellen dat die specifieke vormen niet onder ‘euthanasie’ gerekend moeten 
worden.  
 
Zo stelt Sporken dat hij de term ‘euthanasie’ uitsluitend gebruikt voor het actief of passief 
opzettelijk bekorten van een reeds begonnen en niet te stuiten stervensproces. In alle 
andere gevallen - hij denkt aan lichamelijk en/of geestelijk gehandicapte kinderen, mensen 
met ernstig hersenletsel en dementerende bejaarden - spreekt hij van ‘levensbeëindiging’ of 
van ‘doden’.20 Sporken is aldus van mening dat ongevraagde levensbeëindiging niet 
aangeduid moet worden met het begrip ‘euthanasie’.  
 
Anderen betwijfelen of men wel moet spreken van ‘passieve euthanasie’. Velema stelt dat 
“men bij passieve euthanasie misschien wel het leven verkort, maar in elk geval niet het 
moment van het sterven bepaalt, en daarvoor ook geen bepaalde middelen gebruikt”.21 Van 
Till, die twee vormen van passieve levensbekorting onderscheidt – het stoppen van een 
behandeling die medisch zinloos is en het stoppen van een behandeling omdat de patiënt 
die weigert – meent dat die laatste vorm beter niet aangeduid kan worden met de term 
‘passieve euthanasie’. Het gaat hier in haar optiek niet om een medische gedraging maar 
om “het hanteren door de patiënt van zijn persoonlijkheidsrechten”.22 
 
Een aantal auteurs gebruikt de term ‘indirecte euthanasie’ niet. Vermoedelijk omdat zij 
behandeling van pijn - ook al is een neveneffect daarvan dat de dood bespoedigd wordt - 
als te rechtvaardigen medisch handelen beschouwen. Zo schrijft de arts Verjaal dat wanneer 

                                                      
16 Roscam Abbing 1971: 201. Andere soortgelijke definities zijn te vinden bij de theoloog Velema 
(“Het beëindigen van leven van mensen, die ongeneeslijk ziek zijn... Het is de dodende injectie die 
iemand rustig sterven doet en aan lijden een eind maakt of daarvoor bewaart” - Velema 1971: 36); de 
geriater Leering (“het levensverkortend handelen met het doel een zachte dood te bewerkstelligen” – 
Leering 1971: 245); en de hoogleraar medische ethiek Sporken (“hulp bieden om goed te sterven en 
wel door opzettelijke verkorting van het stervensproces” -  Sporken 1972 De laatste levensfase : 90). 
17 Van Till- d’Aulnis de Bourouill 1970): 105. 
18 Roscam Abbing 1971: 212. 
19 Roscam Abbing 1972: 37. 
20 Sporken in Schreuder, Rang en Sporken 1972: 29. 
21 Velema 1971: 36. Ook zo Leering 1971: 246 en Rang 1972: 21. De laatste meent dat wanneer de 
dokter op goede gronden tot de slotsom is gekomen dat verdere behandeling geen zin heeft of 
onmogelijk is, er geen behandelplicht meer is en dat de arts dan dus niets nalaat wat hij zou moeten 
doen. Ook zo Schuurmans Stekhoven 1970: 161). 
22 Van Till 1970: 123. Ook zo Rang 1972: 21, Van Agt 1971: 82 en 85 en Ekelmans 1972: 1100). 
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doodsoorzaak.31 Van Till ziet geen juridische belemmeringen voor de ‘vrijwillige passieve 
euthanasie’.  

DE EVENTUELE TOELAATBAARHEID VAN ‘ACTIEVE EUTHANASIE’ 

In de discussie over de toelaatbaarheid van ‘euthanasie’ wordt een breed scala aan 
antwoorden gegeven. Dit scala bestrijkt de opvatting dat ‘euthanasie’ een gewenst 
grondrecht is, het standpunt ‘neen, tenzij’ en een totale afwijzing van ‘euthanasie’ met een 
beroep op Gods Woord. 
 
De eerste opvatting is te vinden bij Roscam Abbing. Hij vindt het onjuist om de ene vorm 
van levensbekorting wel te aanvaarden, en de andere onder geen beding. Zijn conclusie is 
dat ‘vrijwillige actieve euthanasie’ onder bepaalde omstandigheden ook door christenen 
gevraagd mag worden.32  Waar de wet dat verbiedt moet dat in Roscam Abbings optiek 
veranderd worden, omdat het tot de democratische grondrechten behoort dat burgers - 
althans binnen grenzen33 - mogen beschikken over hun eigen leven.34 Roscam Abbing vindt 
dat de gemeenschap, bij monde van haar overheid, verplicht is per geval al dan niet 
toestemming tot euthanasie te verlenen. Die toestemming zal moeten worden verleend door 
“een klein team van deskundigen, bijvoorbeeld van een psychiater, een jurist, en een 
maatschappelijk werker”.35 Ook de filosoof Klever is van mening dat de ‘kunstmatige 
beëindiging van het leven’ een zedelijk verantwoorde keuze van het subject kan zijn. “Zelf 
behoort de mens zijn eigen dood te sterven in de vorm die hij verkiest. Euthanasie ligt 
daarom geheel in het persoonlijk vlak van de eigen dood”. De mens mag daarbij in Klevers 
optiek ook hulp krijgen.36 De jurist Ekelmans poneert de stelling 
 

   dat zodra de mens definitief in de onmogelijkheid is komen te verkeren als mens in 
wederkerige reële sociale communicatie met anderen te leven, het resterende 
enkel originair menselijke leven,  geen aanspraak op bescherming meer kan maken 
en daaraan ook geen behoefte meer heeft. Dit menselijk substraat of preparaat 
heeft dan recht geheel (en aanstonds) te sterven ...37 

 
Anderen denken dat ‘euthanasie’ toelaatbaar kan zijn als aan bepaalde voorwaarden is 
voldaan. Zo beschouwt Leering ‘euthanasie’ als acceptabel maar slechts wanneer er sprake 
is van onaanvaardbaar leven en van een onaanvaardbaar sterven. Hij stelt dat individu en 
samenleving samen de mate van aanvaardbaarheid bepalen, zoals ze dat ook doen bij 
politieke moord en abortus provocatus.38 Van Till meent dat ‘actieve euthanasie’ alleen 
toelaatbaar is wanneer de patiënt  instemt met de levensbeëindiging, verder meent zij dat 
de euthanasie in het belang van de patiënt moet zijn en dat het bekorten van het lijden niet 
met andere middelen kan worden bereikt. Het reeds nabij of onontkoombaar zijn van de 
                                                      
31 Van Till 1972: 179. 
32 Roscam Abbing 1972: 37.  
33 De twee begrenzingen die Roscam Abbing ziet zijn: anderen mogen niet gedupeerd worden en 
voorkomen moet worden dat de persoon zelf zich onwetend schade berokkent. 
34 Roscam Abbing 1972: 17. 
35 Roscam Abbing 1972: 17. Het idee van het comité wordt door menigeen verworpen. Onder andere 
door Schreuder die stelt :  

Dan krijg je dat er een commissie moet zijn die dit rechtvaardigt. De beslissing kan nooit bij 
één berusten. Dus dan gaan er drie kerels om de tafel zitten, roken een sigaar, drinken een 
kop koffie en zeggen: nou nee, die patiënt moet maar dood. Dit kan toch niet; dat is niet 
logisch. Ik geloof dat iedereen kan aanvoelen, wat ik bedoel (Schreuder 1972: 16). 

36 Klever 1972: 303. 
37 Ekelmans 1971: 793. 
38 Leering 1971: 245. 
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dood lijkt Van Till geen noodzakelijke voorwaarde voor toelaatbare levensbeëindiging.39 

Procedureel denkt zij dat het belangrijk is dat de arts de diagnose dat de ziekte ongeneeslijk 
is, door een collega laat bevestigen en dat hij ervoor zorgt dat hij kan aantonen dat het 
verzoek vrijwillig was.40 De anesthesist Admiraal – die ‘euthanasie’ in een aantal gevallen 
verantwoord acht - meent dat niet alleen overlegd moet worden met patiënt en artsen maar 
ook met familie en geestelijk verzorger.41 
 
In deze periode worden veelal twee argumenten vóór ‘euthanasie’ ingebracht. Deze kunnen 
samengevat worden met de termen ‘barmhartigheid’ en ‘zelfbeschikking’. Het eerste 
argument wordt met name gehanteerd door auteurs die levensbekorting bij ondraaglijk 
lijden verdedigen zoals Sporken, Leering, Van Till en Rang. Roscam Abbing, Klever en 
Ekelmans hanteren, zo werd uit het voorgaande al duidelijk, het tweede argument. 
 
In zijn algemeenheid worden in deze periode twee argumenten ingebracht tegen ‘actieve 
euthanasie’. Het eerste is de eerbied die verschuldigd is aan het menselijk leven. De rooms-
katholieke kerk hanteert onder andere dit argument.42 Van protestante zijde voeren 
Galenkamp43 en Velema dit argument aan. Het andere argument – eveneens door beide 
genoemde auteurs naar voren gebracht - is dat van het hellend vlak. Velema stelt dat wie 
zich het recht toekent om leven op een door hem te bepalen tijdstip te beëindigen, geen 
wezenlijke bezwaren meer kan maken tegen het gebruik van dat recht in een vroeger 
stadium dan de pijnlijkste dagen van ongeneeslijke ziek-zijn.44 Ook de zenuwarts Van Meurs 
vertolkt dit argument een aantal malen. Hij constateert een verschuiving  bij ‘euthanasie’ 
van verbod naar toelaatbaarheid, van vrijwillig naar opgelegd of gemanipuleerd, van defecte 
naar niet defecte patiënt of cliënt en van individuele naar sociale motivatie.45 Sommigen – 
voorbeelden daarvan zijn de eerdergenoemde Schreuder en de chirurg Renes -  wijzen 
‘actieve euthanasie’ af 46, met de erkenning dat er uitzonderingen kunnen zijn. 
 

                                                      
39 Van Till 1970: 123.  Van Till meent dat het toepassen van ‘euthanasie’ niet aan de arts als 
verplichting kan worden opgelegd, maar, zo stelt zij, op een arts die om persoonlijke redenen niet 
bereid is ‘euthanasie’ toe te passen, rust de beroepsverplichting zijn patiënt ter behandeling over te 
dragen. Ze oppert de gedachte dat er ‘euthanasieteams’ moeten komen, vergelijkbaar met de 
‘abortusteams’ (Van Till 1970: 106). 
40 H.A.H. van Till-d’Aulnis de Bourouill, ‘Euthanasie, vraag van wel of niet wetgeven’, N.R.C.-
Handelsblad 8 februari 1977. 
41 Admiraal 1972: 458. 
42 Een voorbeeld hiervan is te vinden in een brief van de pauselijke staatssecretaris, kardinaal J. Villot 
namens paus Paulus, gericht aan het congres van katholieke artsen te Montreal. Volgens Beemer en De 
Wachter, die verschillende kerkelijke uitspraken op een rij zetten en melding maken van deze brief,  is 
er in de uitspraken van de rooms-katholieke kerk een continue lijn te constateren, namelijk de 
ontkenning van het recht om over het eigen leven te beschikken. De mens het morele recht te 
ontzeggen om over zijn eigen leven te beschikken, wordt tevens beschouwd als een positieve bijdrage 
aan de handhaving van de eerbied voor het menselijk leven in een samenleving (Beemer en De 
Wachter 1974: 224-229). 
43 Hij verwerpt met een beroep op het zesde gebod niet alleen de ‘actieve euthanasie’ maar ook de 
‘passieve’. Het behoort in zijn optiek niet tot de bevoegdheid van de mens om het einde van zijn leven 
zelf te bepalen, of om het  leven te verlengen of te bekorten (Galenkamp 1972: 6-8).  
44 Velema 1971: 66. Galenkamp 1972: 8. 
45 Van Meurs 1971-1972: 240-246. Hierbij wijst hij onder andere op een artikel van Krop (Krop 1971). 
Ook in zijn reactie op een artikel van Sporken in Medisch Contact wijst Van Meurs op het hellend vlak 
(Van Meurs 1970). 
46 Renes 1971: 1329. Schreuder 1972: 16. Ook Velema, Tans en Oostvogel spreken zich duidelijk uit 
tegen ‘actieve euthanasie’ (Velema 1971 Als verder leven; Tans 1973: 46; Oostvogel 1973: 53). 
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Incidenteel wordt een verband gelegd tussen levensbekorting en bevolkingspolitiek. Een 
voorbeeld hiervan is de studentenpastor Krop die tegenover de bezwaren die geopperd 
wordt tegen ‘euthanasie’ stelt dat een doelgerichte bevolkingspolitiek niet alleen bewuste 
geboorteregeling betekent, maar ook de vraag naar bewuste levensbeëindiging. Daarbij zijn 
in zijn optiek twee standpunten te onderscheiden. Het eerste stelt dat de ‘actieve 
euthanasie’ in de zin van doelbewuste levensbeëindiging van het leven, in de toekomst niet 
alleen getolereerd maar zelfs gewaardeerd zal worden. De achterliggende gedachte is hier 
dat het eindeloos rekken van het leven van met name bejaarden zo’n zware psychische en 
economische druk legt op de maatschappij, dat de jongere generatie daardoor zichzelf in 
feite vermoordt. Het tweede standpunt stelt dat “dat de propaganda en de beoefening van 
elke actieve vorm van euthanasie het thanatisme in de hand lijkt te werken”.47 Krop 
concludeert dat de cultuur dringend om een ‘thanatologie’ vraagt: “elke mens vraagt om zijn 
eigen dood en de samenleving vraagt om samen te blijven leven. Het gaat erom deze twee 
met elkaar in verbinding te brengen”.48 Van Till, die na haar proefschrift blijft schrijven over 
levensbeëindiging en bij menige gelegenheid optreedt als deskundige, spreekt in 1972 de 
vrees uit dat het debat over ‘euthanasie’ niet alleen beïnvloed wordt door een stroming die 
euthanasie op verzoek voorstaat maar ook door een tweede, geheel verschillende, stroming 
namelijk de tendens in de samenleving om zich te ontdoen van al wat hinderlijk is. Van deze 
laatste stroming distantieert zij zich uitdrukkelijk.49 
 
Of levensbekorting thuis hoort in het Wetboek van Strafrecht is onderwerp van debat bij 
juristen. Schuurmans Stekhoven stelt dat het zonder meer duidelijk is dat de “moraliserende 
artikelen” 293 en 294 in beginsel niet thuishoren onder de misdrijven tegen het leven, 
“tenminste als men uitgaat van de ‘zelfmoordvrijheid’ van de mens, dat wil zeggen van het 
mensenrecht over eigen leven te beschikken.”50 Iets genuanceerder drukt Van Agt zich uit 
wanneer hij zegt: 
 

Een mens doet een beroep op zijn medemensen hem in staat te stellen een leven 
dat hij verafschuwt, als eerloos en ontluisterd ervaart, te verlaten. Als wij dat 
beroep beantwoorden, honoreren wij zijn zelfbeschikkingsrecht en vervullen tevens 
onze plicht van solidariteit. Zelfs actieve euthanasie kan uiting van echte 
medemenselijkheid zijn.51  

 
Hij wijst erop dat het onderscheid “tussen de strafbare levensberoving en de algemene 
ingrepen tot verzachting van lijden” vager is dan men veelal onderkent en dat de 
strafbepaling daarmee op een “broos fundament” berust.52 
 
Andere juristen menen dat het verbod op ‘euthanasie’ wel thuishoort in het Wetboek van 
Strafrecht maar dat in sommige situaties een geslaagd beroep op een 
rechtvaardigingsgrond gedaan kan worden. Van Till denkt daarbij aan het ontbreken van de 
materiële wederrechtelijkheid. Rang en Ekelmans zien daarnaast een beroep op overmacht 
in de vorm van noodtoestand als een mogelijkheid. De laatste meent dat ook de medische 
exceptie een rol zou kunnen spelen.53 
                                                      
47 Dit standpunt vindt Krop bij Van Meurs 1971: 1025. 
48 Krop 1971: 1035. 
49 Van Till 1972: 181-184. 
50 Schuurmans Stekhoven 1970: 139. 
51 Van Agt 1971: 87. 
52 Van Agt 1971: 86. 
53 Van Till 1970: 105. Later zal ze het iets ruimer formuleren: “Actieve euthanasie, al dan niet op 
verzoek van de patiënt, is strafbaar tenzij een rechtvaardigingsgrond kan worden aangetoond” (Van 
Till-d’Aulnis de Bourouill 1971: 189; Ekelmans 1972: 1098-1099; Rang 1972: 18-19. 
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3.2  TWEE OFFICIËLE UITSPRAKEN OVER ‘EUTHANASIE’  

Het boek van Van den Berg dat in de laatste paragraaf van hoofdstuk 2 werd besproken, 
heeft niet alleen discussie veroorzaakt bij artsen, ethici en juristen maar roept ook reacties 
op in de Tweede Kamer. In het debat over de begroting van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid in 1970, vraagt Tilanus (CHU) om een studiecommissie voor het vraagstuk 
van de medische macht en ethiek.54 Staatssecretaris Kruisinga antwoordt positief en zegt 
toe een adviesaanvraag tot de Gezondheidsraad te richten.55 In september 1970 besluit de 
voorzitter van de Gezondheidsraad naar aanleiding van die vraag tot het vormen van een 
Commissie Medische Ethiek. 
 
In de eerste plenaire vergadering van deze commissie (ook wel naar de voorzitter 
‘Commissie De Vreeze’ genoemd56) besluit zij zich in haar advies te beperken tot de 
problematiek van de ‘euthanasie’, het onderwerp dat het “meest urgent lijkt te zijn”.57  De 
commissie stelt in deze eerste vergadering verder dat het niet doenlijk zal zijn - gezien de 
pluriformiteit van de in beweging zijnde meningen - algemeen aanvaardbare ethische regels 
op te stellen. Het opstellen van dergelijke regels acht de commissie bovendien niet juist, 
omdat de overheid geen zedenmeester dient te zijn en omdat in een rechtstaat de rechten 
van elk individu zoveel mogelijk gewaarborgd dienen te worden. De commissie besluit 
daarop tot het uitbrengen van een interim-advies waarin een “aantal concrete, door de 
commissie onderschreven uitgangspunten ten aanzien van een aantal praktische punten 
worden gedaan”.58 

DE GENERALE SYNODE VAN DE NEDERLANDS HERVORMDE KERK 

Nog voor de Commissie De Vreeze tot een advies komt, brengt een maatschappelijke 
organisatie - de generale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk – een 
standpuntbepaling ten aanzien van ‘euthanasie’ uit.  Op 22 februari 1972 bediscussieert de 
synode een rapport over dat onderwerp.59 In de optiek van de samenstellers dringt het 
vraagstuk van de ‘euthanasie’ zich in toenemende mate op aan de mensheid en het komt de 
auteurs voor “dat de kerk niet voorbij mag gaan aan de gecompliceerde problematiek die 
voortvloeit uit de gewijzigde situatie die een gevolg is van nieuwe medische middelen en 
technieken”. De auteurs zijn van mening dat de  handelwijze van artsen in de praktijk nog 
steeds berust op de veronderstelling dat leven een duidelijk begrip en een onaantastbare 
grootheid is. Zij krijgen echter wel de indruk dat deze handelwijze snel aan het veranderen 
is. De samenstellers van het rapport beschouwen de groep langdurig zieken met een slechte 
                                                      
54 Handelingen Tweede Kamer 1969-1970: 1954. 
55 Handelingen Tweede Kamer 1969-1970: 1983. 
56 De commissie bestaat naast J.Th.M. de Vreeze (jurist, hoogleraar aan de medisch faculteit in 
Nijmegen) uit A.P. van Beeck Vollenhoven (beroep onbekend), Th.C.J. Beemer (moraal-theoloog), J. 
Crul (anesthesioloog), J.A. Dallmeijer (huisarts), E. Dekker (inspectie volksgezondheid), R. Drion 
(geneeskundig hoofdinspecteur van de volksgezondheid), C.J. Goudsmit (jurist), M. Knap (rechter), S.A. 
de Lange (neurochirurg), H.J.J. Leenen (jurist), J.H. van Meurs (zenuwarts), J.J.M. Michels (arts), J.F. 
Rang (jurist), H. Roelink (secretaris-arts KNMG), H.A.H. van Till- d’Aulnis de Bourouill (jurist), G. Dekker 
(arts, secretaris-rapporteur) en J.F. Beernink (secretaris).  
57 Gezondheidsraad 1972: 6.  
58 Gezondheidsraad 1972: 5-7. 
59 Later gepubliceerd als Euthanasie. Zin en begrenzing van het medisch handelen. Volgens de 
verslaggevers heeft de synode weinig bedenkingen ingebracht tegen het rapport en is het met 
algemene stemmen en applaus aanvaard (Woord en Dienst. Veertiendaagsorgaan voor het Hervormde 
Kerkewerk 1972: 85). Krop bespreekt dit standpunt in Medisch Contact. Hij is verrast door de 
eenstemmige uitspraak, gezien het feit  dat de synode  een jaar eerder een rapport over abortus heeft 
afgewezen (Krop 1972: 520). 
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prognose als het meest problematisch, met het oog op de vraag of  ‘passieve’, ‘indirecte’ of 
‘actieve euthanasie’ geoorloofd is.60 
 
‘Indirecte’ en ‘passieve euthanasie’ achten de samenstellers van het rapport toelaatbaar. 
Wat betreft de eerste vorm stellen zij, dat het dubieus is of het gebruik van pijnstillende 
middelen het leven bekort en dat het bovendien van weinig betekenis is of het al dan niet zo 
is. Het vrij zijn van pijn is een voorwaarde voor het beleven van het levenseinde als een 
zinvol stadium van het leven. Wat betreft de ‘passieve euthanasie’ zijn zij van mening dat de 
wens van een toerekeningsvatbare patiënt, om bij het begin van het stervensproces de 
medische behandeling die gericht is op het rekken van het leven te laten staken, uiterst 
zwaar moet wegen en in de regel zelfs zonder meer geëerbiedigd moeten worden. Ze 
achten het ook niet verantwoord het leven zo lang mogelijk te rekken van “kinderen die zeer 
mismaakt zijn”, en van “zeer bejaarden die verzadigd zijn van het leven” die te kennen 
hebben gegeven te willen sterven.  
 
Een probleem dat volgens de auteurs in toenemende mate de aandacht vraagt, is of men 
zelfmoord altijd moet trachten te beletten. Dit probleem ligt, in de optiek van de auteurs, in 
het verlengde van de vraag naar de toelaatbaarheid van ‘passieve euthanasie’, maar zij 
achten het onjuist het antwoord hierop in het zelfde vlak te zoeken. Bij ‘passieve euthanasie’ 
heeft men immers te maken met omstandigheden waar noch de patiënt, noch de arts 
invloed op kan uitoefenen.  
 
De auteurs zien uiterst vloeiende overgangen tussen ‘actieve’ en ‘passieve euthanasie’. De 
samenstellers beperken zich verder echter tot de opmerking dat er verschil van opvatting is 
omtrent de toelaatbaarheid van ‘actieve euthanasie’ en dat in de praktijk ruimte moet zijn 
voor deze verschillende opvattingen en wellicht ook voor verschillende praktijken.61 

DE GEZONDHEIDSRAAD 

In het najaar van 1972 is de Commissie De Vreeze klaar met haar werk.62 Als definitie van 
‘euthanasie’ geeft ze: “een opzettelijk levensverkortend handelen of een opzettelijk nalaten 
van levensverlengend handelen bij een ongeneeslijke patiënt in diens belang”.63 Zij merkt 
daarbij op dat handelen in dit verband uitsluitend betrekking heeft op het handelen door 
een medicus of onder diens verantwoordelijkheid. De commissie onderscheidt ‘vrijwillige 
euthanasie’ en ‘onvrijwillige euthanasie’ (respectievelijk met en zonder uitdrukkelijke en 
geldige instemming van de betrokkenen); ‘passieve euthanasie’ en ‘actieve euthanasie’ 
(respectievelijk: het niet meer toepassen van levensverlengende middelen of handelingen, 
“de patiënt sterft dan aan zijn eigen, in hem reeds aanwezige doodsoorzaak” en het 
toepassen van levensbekortende middelen of handelingen).64 
                                                      
60 Generale synode 1972: 16-17. 
61 Generale synode 1972: 43-39. In nr. 22 van Woord en Dienst van 1972 verschijnen brieven van 
mensen die het niet eens zijn met het rapport. De chirurg Plomp-van Harmelen heeft er onder andere 
bezwaar tegen dat ‘actieve euthanasie’ niet eenstemmig en stellig is veroordeeld. De auteur vindt dat er 
een principieel verschil is tussen het capituleren voor de naderende dood - en betreurt dat men 
daarvoor de term ‘passieve euthanasie’ gebruikt - en het heft in eigen hand nemen (‘actieve 
euthanasie’). Een andere opmerking van Plomp-van Harmelen is dat niet onderkend wordt dat het 
veranderde denken over ‘euthanasie’ niet zozeer veroorzaakt wordt door toegenomen medische macht, 
maar eerder door een verandering in het denken over en de waardering van de dood (Plomp-van 
Harmelen 1972: 353-354).  
62 De publicatie van het rapport wordt door minister Stuyt van Volksgezondheid echter nog even 
uitgesteld omdat bekend is geworden dat er een geval van euthanasie berecht gaat worden. 
63 Gezondheidsraad 1972: 12. 
64 Gezondheidsraad 1972: 12-13.  
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De commissie beantwoordt op verzoek van de staatssecretaris vier vragen. De eerste vraag 
handelt over actieve levensbeëindiging: Is het een arts in medisch-ethisch opzicht 
geoorloofd de ter beschikking staande medische mogelijkheden aan te wenden met de 
bedoeling menselijk leven na de geboorte te beëindigen? Het antwoord van de commissie 
luidt dat voor iedereen en ook voor de arts de regel geldt dat het ethisch - en wettelijk - niet 
geoorloofd is menselijk leven na de geboorte opzettelijk te beëindigen. Desalniettemin, zo 
meent  de commissie, kan zich de situatie voordoen dat een arts zich gesteld ziet voor een 
conflict van plichten, waarin hij het niet alleen verantwoord acht, maar zelfs zich moreel 
verplicht acht, vanwege het uitdrukkelijk verzoek van de patiënt en diens belang, in strijd 
met deze regel te handelen. In een dergelijk geval zal de arts, zo meent de commissie, te 
allen tijde bereid en in staat moeten zijn zich te verantwoorden tegenover de nabestaanden 
en justitie. Dit laatste gezien de strafbaarstelling van levensberoving op verzoek en dus ook 
‘actieve euthanasie’ in de artikelen 293 en 294 van het Wetboek van Strafrecht. De 
commissie, die van mening is dat deze artikelen gehandhaafd moeten blijven, stelt dat de 
arts die actieve levensbeëindiging heeft toegepast en meent aanspraak te kunnen maken op 
een rechtvaardigings- of een strafuitsluitingsgrond, de rechter zal moeten laten zien dat hij 
voldaan heeft aan een aantal vereisten. 
 
De tweede vraag die de commissie beantwoordt, luidt: Is het een arts in medisch-ethisch 
opzicht geoorloofd de ter beschikking staande medische mogelijkheden niet of niet meer 
aan te wenden met de bedoeling menselijk leven na de geboorte te beëindigen? De 
commissie stelt dat dit alleen in bepaalde omstandigheden geoorloofd is. Indien de patiënt 
uitdrukkelijk en op rechtsgeldige wijze de behandeling weigert of dit gedaan heeft via een 
rechtsgeldige wilsbeschikking, zal de arts dit hebben te aanvaarden en de behandeling 
moeten staken. Het niet aanwenden van medische mogelijkheden is de arts, volgens de 
commissie, medisch-ethisch toegestaan indien de patiënt dit vrijwillig en weloverwogen 
verzoekt en de arts bovendien hiervoor een duidelijke medische indicatie aanwezig acht.  
 
Indien aan bovenstaande voorwaarden niet is voldaan en de arts uitsluitend op eigen 
initiatief elke behandeling bedoeld om het leven te verlengen nalaat of staakt, zal hij dit 
eventueel moeten verantwoorden. De commissie meent dat het de arts niet is toegestaan 
en dat het hem verwijtbaar is om de behandeling te staken, indien de patiënt bezwaar heeft 
tegen dit beëindigen van de behandeling. De commissie acht het wettelijk vastleggen 
hiervan vrijwel onmogelijk.65 
 
Als algemene eis stelt de commissie zowel bij levensbekorting door handelen als door 
nalaten: 
 

De arts zal steeds verplicht zijn naar ‘beste weten en vermogen’ volgens zijn 
‘kennen en kunnen’, altijd primair in het belang van zijn patiënt en met 
inachtneming van diens geldige wil en rechten te besluiten tot handelen of niet 
handelen. Handelen of nalaten van handelen zal de arts niet zijn toegestaan en 
men zal hem dit kunnen verwijten indien hij zonder overtuigende en 
doorslaggevende argumenten handelt of nalaat te handelen, in afwijking van 
hetgeen wettelijk is voorgeschreven, of ook van hetgeen in die omstandigheden 
gebruikelijk is onder artsen, of van vastgestelde nationale of internationale regels 
of richtlijnen voor artsen.66 

 

                                                      
65 Gezondheidsraad 1972: 30-31. 
66 Gezondheidsraad 1972: 27-29. 
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De derde vraag handelt over de toelaatbaarheid van verlenging van de stervensfase, het 
verhinderen dat de dood intreedt door de arts. De commissie is van mening dat het onder 
bepaalde omstandigheden geoorloofd is dat de arts de stervensfase verlengt. Als de patiënt 
de arts daarom vraagt en er geen contra-indicatie is, is hij het, in de optiek van de 
commissie, zelfs verplicht. Bij een eventuele verlenging van de stervensfase is het een 
vereiste dat de arts handelt volgens de eisen van de wet en van zijn beroep.67 
 
Ten slotte beantwoordt de commissie de vraag of het de arts in medisch-ethisch opzicht 
geoorloofd is de ter beschikking staande medische mogelijkheden, welke ten doel hebben 
de stervensfase te verlengen, niet of niet meer aan te wenden. In de optiek van de 
commissie is de arts hiertoe verplicht, indien de patiënt dit uitdrukkelijk en rechtsgeldig van 
hem verlangt. Het is de arts toegestaan, indien hij met de patiënt zelf geen contact meer 
kan, of ooit zal kunnen opnemen en hij het, alle factoren in acht nemend, zijn onmiskenbare 
medisch-ethische plicht acht verdere behandeling na te laten of te staken. Dit kan volgens 
de commissie voorkomen bij permanent bewusteloze patiënten. Het niet aanwenden van de 
ter beschikking staande middelen zou de arts echter te verwijten zijn indien hij dit zou doen 
tegen de wens van de patiënt. De commissie tekent hierbij aan dat er geen sprake is van 
‘euthanasie’, indien verdere behandeling wordt nagelaten of gestaakt omdat adequate 
middelen daartoe ontbreken. Ook bij deze vraag stelt de commissie dat de arts moet 
handelen naar de eisen van wet en beroep.68 
 
De commissie meent dus dat ‘actieve onvrijwillige’ en ‘actieve vrijwillige euthanasie’ als 
strafbaar feit aangemerkt moeten blijven en dat de sancties op niet-naleving van dit verbod 
nodig zijn. Verder meent de commissie dat ‘passieve onvrijwillige’ en ‘passieve vrijwillige 
euthanasie’ niet door nieuwe wetten behoeven te worden geregeld. Enerzijds heeft een arts 
altijd het recht een gevraagde behandeling die hij onjuist acht, te weigeren en is hij daartoe 
zelfs dikwijls verplicht. Anderzijds heeft een patiënt het recht - door middel van een geldige 
wilsverklaring - een medische behandeling te weigeren.69  
 
De opvatting dat ‘passieve euthanasie’ aanvaardbaar is, wordt gedeeld door de generale 
synode en de Commissie De Vreeze. De generale synode ziet ook de ‘indirecte euthanasie’ 
als aanvaardbaar. De Commissie Medische Ethiek onderscheidt de ‘indirecte euthanasie’ niet 
als een aparte vorm en spreekt zich dus ook niet over de toelaatbaarheid ervan uit. Het niet 
apart benoemen van deze vorm betekent waarschijnlijk dat de Commissie de Vreeze 
pijnbestrijding met als risico levenbekorting beschouwt als normaal medisch handelen.  
 

3.3  EEN NIEUW GEVAL VAN EUTHANASIE VOOR DE RECHTER, DE ZAAK POSTMA  

In het najaar van 1972 is het advies van de Commissie De Vreeze klaar, maar omdat op dat 
moment bekend wordt dat een zaak van euthanasie voor de rechter zal komen, wordt de 
publicatie uitgesteld.70 De rechtszaak betreft de huisarts Postma-van Boven die, met 
                                                      
67 Gezondheidsraad 1972: 31-33. De commissie hanteert hier weer de hiervoor genoemde  
formulering van verplicht zijn naar “beste weten en vermogen” etc.  
68 Gezondheidsraad 1972: 33-34. Ook hier hanteert de commissie de hiervoor genoemde formulering 
van verplicht zijn naar “beste weten en vermogen” etc. 
69 Gezondheidsraad 1972: 35-36. 
70 Tot dan toe is er sedert de zaak van de Eindhovense arts in 1952 slechts één andere rechtszaak 
bekend waarin het begrip ‘euthanasie’ een rol speelt, zij het dat het woord in het vonnis niet gebezigd 
wordt. Het gaat hier om  een 60-jarige barkeeper uit Amsterdam die zijn ongeneeslijk zieke echtgenote 
door wurging om het leven brengt. De man komt tot zijn daad nadat zijn vrouw diverse malen te 
kennen heeft gegeven dat zij wil sterven en de behandelend arts weigert aan dat  verzoek tegemoet te 
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medewerking van haar man, eveneens huisarts, een einde gemaakt heeft aan het leven van 
haar moeder.71 
 
Op 7 februari 1973 vindt het proces in Leeuwarden plaats. Voor de rechtbank wordt 
mevrouw Postma ten laste gelegd dat zij op 19 oktober 1971 haar moeder op het 
uitdrukkelijk en ernstig verlangen van deze van het leven heeft beroofd door middel van een 
injectie van ongeveer 200 mg. morfine. De moeder van mevrouw Postma heeft haar dochter 
bij herhaling en met aandrang verzocht haar te helpen sterven, aangezien zij niet langer 
wenste te leven, vanwege haar zeer slechte lichamelijke toestand.72 De zaak is bij de 
autoriteiten bekend geworden doordat de directeur van de instelling waar de moeder van 
mevrouw Postma woont, contact heeft gezocht met de inspecteur van de volksgezondheid, 
die hem gezegd heeft dat hij contact op moest nemen met de officier van justitie.73 
 
Vervolgens zijn politieagenten naar het tehuis gegaan en zij hebben het stoffelijk overschot 
van de moeder in beslag genomen en overgegeven aan de gerechtelijk geneeskundige 
patholoog-anatoom die sectie heeft verricht. Door een apotheker-toxicoloog is een 
aanvullend onderzoek gedaan. Bij dit onderzoek wordt de aanwezigheid van een zodanige 
hoeveelheid morfine aangetoond dat aanwijsbaar is dat een hoge dosis is toegediend. De 
patholoog-anatoom concludeert op basis van de bevindingen van het toxicologisch 
onderzoek dat de moeder tengevolge van morfinevergiftiging is overleden.74 
 
Mevrouw Postma verklaart voor de rechtbank dat zij haar moeder de injectie heeft 
toegediend met de bedoeling het leven van haar moeder te beëindigen. Zij verklaart verder 
dat zij, arts van beroep, enige minuten later heeft geconstateerd dat haar moeder is 
overleden. Zij motiveert haar daad door te zeggen dat haar moeder haar herhaaldelijk en 
met aandrang heeft verzocht haar te doden. En zij zegt dat zij heeft geweten dat de 
gemelde dosis dodelijk is voor haar toen 78-jarige moeder. 
 
Als getuige-deskundige treedt onder andere Kijlstra, geneeskundig-inspecteur van de 
volksgezondheid in Friesland, op. Deze verklaart – op basis van gesprekken met artsen - dat 
de gemiddelde medicus in Nederland het niet meer als juist aanvaardt om het leven van een 
patiënt te rekken tot het bittere einde en dat, indien: 
 

A. het gaat om een patiënt, die door ziekte of ongeval ongeneeslijk is - al dan niet 
gepaard aan korte of lange periode(n) van op- of neergang - of die medisch als 
ongeneeslijk ziek valt aan te merken. 

                                                                                                                                       
komen (Herbergs 1984: 152).  De verdediger van de man merkt de daad aan als ‘euthanasie’ maar van 
de zijde van het Openbaar Ministerie wordt opgemerkt dat bij ‘euthanasie’ toch eerder aan een 
handeling van een medicus gedacht zou moeten worden. De man wordt veroordeeld wegens doodslag. 
Uit het vonnis - 7 maanden gevangenisstraf met aftrek van 6 maanden voorarrest en een maand 
voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar -  valt volgens Van Till af te leiden dat de rechtbank de 
gedraging wel als ‘euthanasie’ beschouwt (Van Till 1970: 106-107). 
71 In november 1972 is duidelijk dat vervolgd wordt. Onduidelijk is dan nog of alleen mevrouw 
Postma of ook haar man zich voor de rechter moet verantwoorden. Een gedetailleerd verslag van de 
situatie van moeder van mevrouw Postma, de rechtzaak en alles wat daarop volgt is te vinden in het 
boek van Looijenga ( Looijenga  2001). 
72 Nederlandse Jurisprudentie 1973, nr. 183: 557.   
73 Indewey Gerlings-Huurman 1977: 21. De Leeuwarder Courant denkt dat alleen vervolgd wordt 
omdat er aangifte gedaan is door “iemand die de justitie ernstig moet nemen” (Leeuwarder Courant 15 
januari 1973). 
74 Nederlandse Jurisprudentie 1973, nr. 183: 557-558. 



 3  ‘Euthanasie’ in vele gedaanten 1970-1978 
 

  67 
 
 
 
 
 
 
hoofdstuk3afa 

 

B. zijn lichamelijk of geestelijk lijden subjectief voor de patiënt ondraaglijk of 
ernstig is. 
C. de patiënt  eventueel voorafgaand schriftelijk, te kennen heeft gegeven het 
leven te willen beëindigen, in elk geval uit zijn lijden verlost te willen worden. 
D. de stervensperiode van de patiënt naar medisch oordeel is ingegaan of zich 
heeft aangekondigd. 
E. door een arts, t. w. de behandelende arts of medisch specialist, dan wel in 
overleg met die geneesheer, wordt ingegrepen,   
dan in brede medische kring in ons land en ook door hemzelf wordt aanvaard, dat 
aan de patiënt teneinde zijn lijden geheel of zoveel mogelijk te verzachten 
opklimmende doses worden toegediend, bij lichamelijk lijden veelal van morphine, 
bij geestelijk lijden van psychofarmaka en dat dan de toedienende medicus 
welbewust op de koop toeneemt dat het beoogde doel nl. die verzachting 
levensverkorting voor de patiënt meebrengt en dat dan behalve dat toedienen 
overigens in elk geval ook als middel wordt aanvaard het (verder) nalaten van 
behandeling van zich eventueel voordoende gevallen als o.a. infecties.75 

 
De raadsman vraagt zich in zijn pleidooi af of artikel 293 ook het totaal zinloze leven moet 
beschermen en hij bepleit ontslag van rechtsvervolging op grond van het ontbreken van de 
materiële wederrechtelijkheid en op grond van overmacht in de zin van (psychische) 
noodtoestand. Wat betreft dat laatste merkt de advocaat op: “Mevrouw Postma stond met 
de rug tegen de muur; ze kon niet anders dan haar moeder de dodelijke injectie toedienen”. 
Wat betreft het eerste stelt de raadsman dat de daad van mevrouw Postma strafbaar is 
volgens de letter van de wet maar dat het niet tot strafbaarheid kan leiden omdat het een 
redelijk middel betreft tot een redelijk doel. Hij verwijst daarbij naar het veearts-arrest van 
de Hoge Raad van 1933.  
 
De raadsman stelt met nadruk dat het hier gaat om ‘vrijwillige euthanasie’. Revalidatie was 
in zijn optiek geen optie: Daarbij is de wil van de patiënt bepalend en in dit geval was de wil 
op. Hij beroept zich daarbij op het zelfbeschikkingsrecht en het feit dat er in dit geval sprake 
is van ondraaglijk psychisch lijden.76  
 
De officier van justitie bestrijdt het beroep op het ontbreken van de materiële 
wederrechtelijkheid met twee argumenten: erkenning van de buitenwettelijke 
rechtvaardigingsgrond zou voortaan voor iedereen gelden; in het betreffende arrest van de 
Hoge Raad gaat het om een zaak, waar de letter van de wet heeft moeten wijken voor een 
algemeen erkend wetenschappelijk inzicht, maar van een dergelijke wetenschappelijke 
consensus is bij het vraagstuk van de ‘euthanasie’ absoluut geen sprake, in zijn optiek.77  
 
De officier spreekt in zijn requisitoir de vrees uit dat, wanneer de rechtbank de “slagboom 
van artikel 293” ophaalt, het einde zoek is. Hij omschrijft de situatie van de moeder als zeer 
verdrietig maar niet uitzichtloos en stelt dat haar leed met behulp van geneesmiddelen 
verzacht had moeten worden en dat haar omgeving in een goede stervensbegeleiding de 
oplossing had moeten zoeken. Naar zijn mening kan het uitvoeren van ‘euthanasie’ nooit 
worden toevertrouwd aan iemand die emotionele banden heeft met de betrokkene. Hij 
verwijt mevrouw Postma dat ze de behandelend arts niet geraadpleegd heeft, noch er een 
specialist bijgehaald heeft. Hij erkent met nadruk de integriteit van mevrouw Postma en 

                                                      
75 Nederlandse Jurisprudentie 1973, nr. 183: 558. 
76 Enthoven 1988: 70. Uit de berichtgeving wordt duidelijk dat de advocaat naar voren brengt dat 
mevrouw Postma gehandeld heeft uit barmhartigheid en medemenselijkheid (Looijenga 2001: 59) 
77 Enthoven 1988: 70. 
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haar diepe bewogenheid. Hij eist dan ook slechts 1 maand voorwaardelijk met een proeftijd 
van twee jaar.78 
 
Op 21 februari 1973 doet de rechtbank uitspraak. De rechtbank acht bewezen dat mevrouw 
Postma haar moeder van het leven beroofd heeft op haar uitdrukkelijk en ernstige 
verlangen, strafbaar gesteld in artikel 293.79 Ten aanzien van de verklaring van de getuige-
deskundige Kijlstra verenigt de rechtbank zich met de voorwaarden A, B, C en E. Wat 
betreft het ingetreden zijn van de stervensfase, voorwaarde D, merkt de rechtbank op: 
 

dat het de Rb. uit algemene wetenschappelijke ervaring bekend is, dat zich in vele 
gevallen ongeneeslijk ziekte of laesies door ongeval, gepaard aan een zeer ernstig 
lichamelijk en of geestelijk lijden, voordoen bij overigens vitale mensen, die in die 
toestand lange jaren in leven blijven en dat de Rb. niet van oordeel is, dat aan 
zodanige lijders de door de getuige-deskundige bovenomschreven verzachting zou 
moeten worden onthouden, vaak langdurig onthouden nog wel. 

 
De rechtbank verwerpt het beroep op overmacht daar: 

 
verdachte naar eigen woorden van haar en haar raadsman geen hierboven 
aangegeven weg van verzachting met het bewuste levensverkorting op de koop 
toenemen, ten aanzien van haar moeder heeft ingeslagen noch zelfs heeft 
geprobeerd in te slaan, in plaats van het bewezenverklaarde ineens toedienen van 
de letale dosis, hoewel objectief genomen een zodanige weg .... openstaat en 
subjectief openstond voor verdachte... dat volgens de geneeskundig inspecteur... 
die weg door haar geprobeerd had moeten worden... het door haar in plaats 
daarvan ineens toedienen van de letale dosis in elk geval geen redelijk middel was 
voor het door haar beoogde doel namelijk het haar moeder van dier lijden 
bevrijden.80 

 
Mevrouw Postma wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van een week voorwaardelijk met 
een proeftijd van één jaar.81 
 
In het vonnis in de zaak Postma heeft voor het eerst een rechtbank zich ingelaten met het 
benoemen van eisen waaraan een eventueel te rechtvaardigen levensbekorting moet 
voldoen. Opvallend is de prominente rol die de medische deskundige, de inspecteur Kijlstra, 
krijgt. De rechtbank volgt zijn opvatting in grote mate. Even opvallend is de positie die 
Kijlstra betrekt. Zijn betoog handelt in feite helemaal niet over wat mevrouw Postma gedaan 
heeft maar over pijnbestrijding met een dodelijk neveneffect. Een verwarring waarin de 
rechtbank hem volgt. 
 

                                                      
78 Enthoven 1988: 69-70. 
79 Nederlandse Jurisprudentie 1973, nr. 183: 558. 
80 Nederlandse Jurisprudentie 1973, nr. 183: 560. 
81 Nederlandse Jurisprudentie 1973, nr. 183: 561. Noch mevrouw Postma, noch het Openbaar 
Ministerie gaat in beroep tegen het vonnis. Vier dagen later wordt een hoorspel getiteld ‘Het 
euthanasieproces’  door de NCRV-radio uitgezonden. Dit hoorspel is geschreven naar aanleiding van en 
gebaseerd op feiten en gebeurtenissen uit het proces Postma. Het hoorspel wordt samen met een 
interview met de Postma’s in hetzelfde jaar als boek uitgegeven (Ramaker 1973). 
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3.4  MAATSCHAPPELIJKE ACTIES EN REACTIES  

De zaak Postma veroorzaakt grote beroering. Het vraagstuk van ‘euthanasie’ wordt alom 
besproken in kranten en tijdschriften en voor- en tegenstanders beginnen zich te 
organiseren.  

REACTIES VAN ARTSEN 

Nog voor het vonnis in de zaak Postma gewezen wordt, verschijnt in Medisch Contact een 
redactioneel over ‘euthanasie’. De hoofdredacteur spreekt de vrees uit dat het vonnis in de 
zaak Postma niet als een principiële jurisprudentie ten aanzien van ‘euthanasie’ kan worden 
aangemerkt. Als reden hiervoor voert hij aan dat het in deze casus niet om een 
behandelend arts gaat maar om een dochter.82 Nadat de uitspraak bekend is, spreekt de 
redactie uit dat ze niet gelukkig is met de afwijzing door de rechtbank van de voorwaarde 
dat de stervensfase moet zijn ingetreden. De redactie meent dat de rechtbank daarmee 
meer doet dan de inzichten van de getuige-deskundige onderschrijven. 
 

De formulering tendeert enerzijds naar het geven van een zelfstandige mening 
harerzijds, hoewel de rechtbank anderzijds door toepassing van de dubbele negatie 
kennelijk afstand heeft willen houden van het innemen van een positieve stelling 
terzake van euthanasie in de gevallen van de patiënten die zij in deze zinsnede 
omschrijft.83 

 
Eveneens vóór het plaatsvinden van de rechtszaak brengen Friese artsen in de 
jaarvergadering van de afdeling Heerenveen van de KNMG twee verklaringen in stemming. 
Zevenentwintig artsen ondertekenen de verklaring dat ‘euthanasie’ in bepaalde gevallen een 
daad van barmhartigheid is en dat zij derhalve hier niet negatief tegenover staan.84 Naar de 
mening van deze artsen moet artikel 293 van het Wetboek van Strafrecht herzien worden. 
In de tweede verklaring stellen achttien artsen dat zij ‘euthanasie’ gerechtvaardigd vinden: 
“Wanneer het ontluisterd karakter van een lijden een zinvol sterven onmogelijk maakt, waar 
alreeds een stervensproces is en de verhouding tot de patiënt een strikt individuele en 
persoonlijke is”. Zij verklaren dat ook zij eenmaal volgens deze formulering ‘euthanasie’ 
hebben toegepast. De KNMG als landelijke organisatie distantieert zich vooralsnog van beide 
verklaringen.85 
 
De verklaring van de artsen leidt ertoe dat de parlementariër Beuker (RKPN) aan de minister 
van Justitie vraagt of deze voornemens is vervolging te laten instellen tegen die achttien 
artsen. De minister antwoordt: 

 
de enkele verklaring van een aantal artsen ‘dat ook zij eenmaal volgens deze 
formulering euthanasie’ hebben toegepast maakt deze artsen niet tot 
verdachten.... De term ‘euthanasie’ wordt in velerlei zin gebruikt. Zij heeft mede 
betrekking op andere gedragingen dan die welke volgens de jurisprudentie in het 
Wetboek van Strafrecht (artikel 293) als ‘een ander van het leven beroven’ worden 
aangemerkt.86 

                                                      
82 Medisch Contact 1973: 183. Ook de officier van justitie heeft zich voor het proces in deze termen 
uitgelaten (Het Vrije Volk 16 januari 1973). 
83 ‘De rechter en euthanasie’, Medisch Contact 1973: 373. 
84 Vier artsen van hen hebben voor de televisie verklaard dat zij in hun praktijk wel eens tot 
‘euthanasie’ hadden besloten (Leeuwarder Courant 15 januari 1973). 
85 Indewey Gerlings-Huurman 1977: 42 
86 Handelingen Tweede Kamer 1972-1973, Aanhangsel, nr. 706. 
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Het hoofdbestuur van de KNMG komt in datzelfde jaar met een voorlopige stellingname 
inzake ‘euthanasie’.87 Deze bestaat uit een reactie op het rapport van de Commissie De 
Vreeze en een indirecte reactie op de zaak Postma. Het hoofdbestuur is – evenals de 
Commissie De Vreeze - van mening dat een patiënt een behandeling mag weigeren en dat 
de arts in zo’n geval de behandeling moet staken. In een dergelijke situatie kan de arts niet 
beschuldigd worden van ‘euthanasie’. ‘Passieve euthanasie’ tegen de uitdrukkelijke wil van 
de patiënt is de arts niet toegestaan. Het hoofdbestuur is ook van mening dat de dood ten 
gevolge van pijnbestrijding niet onder het begrip ‘euthanasie’ valt. Tevens vindt het 
hoofdbestuur - net zo als de commissie - dat ‘actieve onvrijwillige euthanasie’ aan de arts 
niet is toegestaan. Ze dient onverkort een strafbaar feit te zijn, evenals ‘actieve vrijwillige 
euthanasie’. Mocht een arts toch naar eer en geweten zich gehouden achten, middelen aan 
te wenden tot beëindiging van het leven bij een ongeneeslijke patiënt in de stervensfase, 
die hierom uitdrukkelijk verzoekt, dan zal hij zich moeten verantwoorden. Ten slotte 
onderschrijft het hoofdbestuur de opvatting van de Commissie De Vreeze dat bestaande 
wetgeving onverkort dient te worden gehandhaafd. Aan artsen die menen tot ‘actieve 
euthanasie’ over te moeten gaan, adviseren zij overleg met collegae en met de officier van 
justitie.88 
 
Op een paar kleinere punten is het hoofbestuur een andere mening toegedaan dan de 
Commissie De Vreeze. Zo vindt het hoofdbestuur dat het ingetreden zijn van de 
stervensfase een belangrijke eis is. En waar de Commissie De Vreeze slechts spreekt over 
medicus, wil het hoofdbestuur liever spreken van de ‘behandelend’ arts.  
 
In de reactie van het hoofdbestuur van de KNMG wordt niet expliciet ingegaan op het 
vonnis in de zaak Postma. Dit ondanks haar stelling in de aanhef dat het beraad over het 
‘euthanasievraagstuk’ een nieuwe fase bereikt heeft, zowel door het verschijnen van het 
rapport van de Gezondheidsraad als door het vonnis. Gezien de nadruk die het hoofdbestuur 
legt op de voorwaarde van het ingetreden zijn van de stervensfase, ligt het voor de hand te 
veronderstellen dat het hoofdbestuur kritiek op het vonnis heeft. Anderzijds is duidelijk dat 
het hoofdbestuur instemt met de opvatting van de getuige-deskundige - overgenomen door 
de rechtbank - dat de dood door pijnbestrijding niet onder de – ontoelaatbare - 
levensbekorting valt.  
 
De internist Rasker reageert in het Nederlands Juristenblad kritisch op het vonnis in de zaak 
Postma. Hij vindt de stervensfase een goed bruikbaar begrip en hij is van mening dat de 
regels die de getuige-deskundige genoemd heeft, niet zo maar toe te passen zijn indien een 
patiënt niet in de stervensfase verkeert. Rasker denkt dat de rechtbank zinspeelt op 
‘indirecte euthanasie’, waarvan men volgens hem vaak spreekt, “wanneer euthanasie als 
een onvrijwillig, onbedoeld, ofschoon ook mogelijk te verwachten neveneffect van een op 
andere doeleinden gerichte behandeling werkzaam wordt”. Rasker wijst een dergelijke 
omschrijving van de hand als hypocriet en zijn stelling is dat ‘indirecte euthanasie’ een vorm 
is van ‘actieve euthanasie’. Rasker is van mening dat duidelijk gesteld had moeten worden, 
dat een arts de enige is die ‘euthanasie’ mag toepassen en dan nog alleen met 

                                                      
87 Het hoofdbestuur meldt sterk te aarzelen om zich reeds in dit stadium uit te spreken, zoals het 
indertijd over het abortusvraagstuk in de vorm van richtlijnen heeft gedaan (KNMG 1973: 587-589). 
 88 Overigens is het hoofdbestuur van mening dat bij een juiste opvatting omtrent de rechten van de 
patiënt en bij een juist inzicht in de mogelijkheden van ‘passieve vrijwillige euthanasie’, slechts zelden 
‘actieve vrijwillige euthanasie’ zal behoeven te worden overwogen (KNMG 1973: 588). 
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uitdrukkelijke toestemming van een of meer collegae. Familieleden mogen de injectie zeer 
zeker niet geven, aldus Rasker.89 

REACTIES VAN JURISTEN 

Drie juristen,  Kuitenbrouwer, Van Binsbergen en Rood, reageren op het vonnis. De eerste 
gaat met name in op wat meer juridische aspecten zoals de rol van het 
zelfbeschikkingsrecht in de discussie over ‘euthanasie’. Kuitenbrouwer stelt dat daar artikel 
293 van het Wetboek van Strafrecht een schoolvoorbeeld is van de afwezigheid van het 
beginsel ‘volenti non fit iniuria’ de erkenning van het zelfbeschikkingsrecht alléén nooit de 
strafrechtelijke oplossing van euthanasie als probleem kan brengen. Er moet - naast de vrije 
wil -  nog iets bijkomen, te meer daar zelfbeschikking op zichzelf in dit soort situaties 
problematische kanten heeft. Dat meer wordt gevonden in het ondraaglijk lijden van de 
patiënt. Het lijkt hem daarbij evident dat degene die de hulp zal bieden, overtuigd moet zijn 
dat het lijden van de betrokkene - hoe subjectief ondragelijk ook - uitzichtloos is. De eis van 
de ongeneeslijkheid vindt hij minder duidelijk  en het afwijzen van de stervensfase acht hij 
terecht.90 Een van de andere juristen - Van Binsbergen - meent dat de subjectieve beleving 
van de patiënt niet als maatstaf van ondraaglijkheid mag gelden.91 

 
Rood is niet erg tevreden met het vonnis. Hij meent dat het rechtsoordeel erop neerkomt 
dat ‘actieve vrijwillige euthanasie’ is toegestaan mits het langzaam en niet ineens gebeurt.92 
Kuitenbrouwer daarentegen onderschrijft de eis van de rechtbank dat gekozen had moeten 
worden voor het toedienen van opklimmende doses. Hij motiveert dat door erop te wijzen 
dat zowel bij overmacht in de vorm van noodtoestand als bij het ontbreken van materiële 
wederrechtelijkheid, een uitweg moet zijn afgesneden; het beoogde te billijken doel moet 
niet met een minder ingrijpend middel te bereiken zijn.  
 
Kuitenbrouwer merkt verder op dat de rechtbank Leeuwarden uit de keuzemogelijkheden 
die zij voor handen had - hij noemt strafmaat, overmacht en het ontbreken van materiële 
wederrechtelijkheid - de voorzichtigste variant gekozen heeft: een symbolische straf. Maar, 
zegt Kuitenbrouwer “het vonnis bevat tegelijkertijd de erkenning van een scenario voor de 
ontwikkeling en aanvaarding van bevrijdende maatstaven van overmacht en het ontbreken 
van de materiële wederrechtelijkheid”.93  

HET ONTSTAAN VAN NIEUWE ORGANISATIES 

Het bericht dat mevrouw Postma vervolgd zal worden, heeft een aantal patiënten van het 
echtpaar Postma ertoe bewogen een werkgroep op te richten, met als doel mensen aan te 
sporen schriftelijk kenbaar te maken dat zij voorstander zijn van ‘vrijwillige euthanasie’. In 
Noordwolde, de woonplaats van de Postma’s,  reageren ongeveer 1300 mensen positief op 
deze oproep.94 Twee dagen nadat de rechtbank het oordeel over mevrouw Postma 
uitspreekt, besluit de werkgroep door te gaan in de vorm van een vereniging: de 
Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE). Het doel dat de NVVE zich stelt 
                                                      
89 Rasker 1974, 345-353. 
90 Kuitenbrouwer 1973: 485. Een paar jaar later schrijft hij in een commentaar in het N.R.C.-
Handelsblad dat bij de diagnose ‘ongeneeslijk’  een kwalitatief element meespeelt dat de geneeskunde 
per definitie te boven gaat: “ongeneeslijk is niet een wetenschappelijk volkomen te fixeren grens maar 
mede gerelateerd aan bijv. het doel dat de betrokkene aan zijn leven stelt”  (F. Kuitenbrouwer, ‘Vraag 
blijft – is euthanasie wel in regels te vangen?’, N.R.C.-Handelsblad 7 april 1978. 
91 Van Binsbergen 1974: 459 
92 Rood 1973: 124. 
93 Kuitenbrouwer 1973: 482-491. 
94 Indewey Gerlings-Huurman 1977: 76.  
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is “de sociale aanvaarding en de daaruit voortvloeiende legalisatie van vrijwillige 
euthanasie”. Dit doel tracht zij te bereiken door 
 

de verbreiding van de vrijwillige euthanasie-gedachte; de formulering van (een) 
levenstestament(en) ofwel: euthanasie-verklaring(en); het bevorderen van het 
gebruik van dit document; het geven van voorlichting; het laten uitvoeren van 
opinie-peilingen; het doen verrichten van wetenschappelijk onderzoek; het onder 
de aandacht brengen van de volksvertegenwoordiging van problemen, verband 
houdende met deze materie; het volgen van de ontwikkelingen in het buitenland; 
het kontakt leggen met organisaties op het betreffende gebied, ook in het 
buitenland; het uitgeven van studies en publikaties en alle andere middelen.95 

 
Eveneens in 1973, maar iets eerder dan de NVVE, wordt een andere organisatie opgericht 
die ijvert voor de mogelijkheid van ‘vrijwillige euthanasie’, de Stichting voor Vrijwillige 
Euthanasie (SVE).96 Deze stichting stelt zich ten doel: 
 

 a. de bewuste meningsvorming betreffende de problematiek van de 
stervensbegeleiding te bevorderen;  

  b. voor de volwassen mens, die bij volle bewustzijn en in vrijheid voor zichzelf 
heeft beslist dat voor hem het sterven de voorkeur verdient boven een 
voortgezet geestelijk en/of lichamelijk lijden, de verwerkelijking van deze 
beslissing mogelijk te maken onder nauwgezet omschreven en ethisch 
verantwoorde omstandigheden en voorwaarden; 

  c. verdere mogelijkheden te scheppen en maatregelen voor te stellen waaraan 
behoefte blijkt te bestaan en die ethisch verantwoord zijn en nauwkeurig 
omschreven kunnen worden. 

 
De stichting tracht dit doel te bereiken “met alle wettige middelen, bij voorkeur in overleg 
met hierbij betrokken organisaties en instanties”.97 
 
De NVVE zal vooral als patiëntenbelangenorganisatie gaan optreden met zowel 
dienstverlenende als politieke activiteiten; de SVE kan gezien worden als een 
gesprekscentrum. Een ander verschil tussen beide organisaties is dat de een wel streeft 
naar wetswijziging – op termijn – en de ander wetswijziging geen goede zaak acht. Een 
overeenkomst tussen de organisaties is dat zij beide in de weer gaan om een 
standaardversie van een zogenaamd ‘levenstestament’ – een euthanasieverklaring -  te 
ontwerpen.  In een dergelijke verklaring geeft iemand aan te wensen dat er, in geval van 
ernstige ziekte of ongeval, geen levensverlengende technieken toegepast worden en/of dat 

                                                      
95 Statuten NVVE 1977. Pas in 1977 is de NVVE als vereniging opgericht. In 1973 weigert de 
staatssecretaris van justitie de statuten goed te keuren (een dergelijke goedkeuring is in 1973 
noodzakelijk om als vereniging te kunnen bestaan) omdat de vereniging, door middel van de in de 
statuten genoemde levenstestamenten zich, naar zijn mening, schuldig maakt aan het uitlokken van 
een strafbaar feit. Ter oplossing stelt de staatssecretaris voor aan de euthanasieverklaring toe te 
voegen “voor zover de wet het toestaat”. De NVVE besluit de statuten niet aan te passen aan die wens, 
maar te wachten op de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek volgens welk deze goedkeuring niet 
meer nodig is. Tot dan bestaat de NVVE als een bestuursstichting. 
96 Deze organisatie is gesticht met behulp van het geld van een oude heer, voor wie het in 1971 
uitgezonden radio- en televisieprogramma ‘... Tenzij een wonder gebeurt’ de  aanleiding heeft gevormd 
een fonds in het leven te roepen voor een groep mensen “om het euthanasie probleem aan te pakken”. 
In eerste instantie doet hij een gift van fl 4.000,- en in 1973 schenkt hij, waarschijnlijk naar aanleiding 
van het proces Postma, nog eens fl 6.000,-. 
97 Statuten Stichting Vrijwillige Euthanasie artikel 2. 
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er, in geval geen herstel tot aanvaardbare levenstaat te verwachten is, ‘euthanasie’ 
toegepast wordt.98 
 
Nog iets eerder dan de organisaties die ijveren voor de mogelijkheid tot euthanasie is er, 
naar aanleiding van het abortusstandpunt van de KNMG, een organisatie van artsen 
ontstaan, die de overtuiging uitdraagt dat artsen zich bij het verlenen van hun diensten 
behoren te laten leiden door onvoorwaardelijke eerbied voor het menselijk leven, het 
Nederlands Artsenverbond (NAV)99. De NAV stelt zich ten doel te bevorderen dat artsen in 
hun praktijk, evenals allen met wie zij daarin samenwerken, onder meer de 
verpleegkundigen, met volle inzet naar die overtuiging zullen handelen.  
 
De onvoorwaardelijke eerbied voor het leven is het uitgangspunt bij de beoordeling van 
specifieke vraagstukken, waarbij met name gedacht wordt aan dodend of experimenteel 
interveniëren in het leven van medemensen, zoals abortus provocatus, ‘euthanatische’ 
handelingen en hulp bij zelfmoord. De leden van de vereniging zien dergelijke tegen het 
leven gerichte handelingen als niet behorend bij hun beroep als  medicus.100 
 

3.5  MEDICI, ETHICI EN JURISTEN OVER ‘EUTHANASIE’ (1973-1978)  

Het jaar 1973 vormt wat betreft publicaties over ‘euthanasie’ een topjaar in de jaren 
zeventig. Men kan dan ook stellen dat de zaak Postma een intensivering van de discussie 
veroorzaakt.101 Inhoudelijk heeft deze intensivering geen grote gevolgen. Datgene wat 

                                                      
  98 Als extra service aan de leden biedt de NVVE de mogelijkheid om een kopie van de verklaring bij 
de  vereniging in bewaring te geven. Omdat het onmogelijk bleek deze databank bij te houden en 
omdat hij in de praktijk geen functie had, bood de NVVE deze dienst op den duur niet meer aan. 
99 Een eerste uiting van hun bestaan is de “Artsenaktie Eerbiediging Menselijk Leven”. Daarin wordt 
aan artsen gevraagd of zij zich kunnen verenigen met de volgende drie stellingen:  

a. de arts heeft niet het recht menselijk leven te beëindigen.... b. abortus provocatus is een 
tegen het leven gerichte handeling, welke daarom per definitie buiten het kader valt van de 
normale uitoefening van de geneeskunde. c. ook de zogeheten ‘actieve’ euthanasie is een 
tegen het leven gerichte handeling, welke daarom per definitie buiten het kader van de 
normale uitoefening van de geneeskunde valt (‘Varia. Nederlands Artsenverbond i.o.’, 
Medisch Contact 1973: 249). 

100 Statuten van het Nederlands Artsenverbond artikel 2. 
101 Als voorbeeld kan de trefwoordenlijst van Medisch Contact dienen. Tot 1971 komt in de registers 
van Medisch Contact onder het trefwoord ‘euthanasie’ slechts zeer zelden een vermelding: in totaal 6 
maal tussen 1946 en 1971. In de periode 1971-1983 blijft het jaarlijkse aantal treffers bijna altijd onder 
de 10. De uitzondering hierop is het jaar 1973 met 26 treffers.  
Voorbeelden van publicaties zijn het verschijnen van een nieuw boek in een bekende reeks van 
medische boeken M. Plooy e.a., Op de drempel van de dood, de publicatie van de lezingen - aangevuld 
met een aantal artikelen - van een congres onder de titel ‘Menswaardig sterven’ (G. Beckers e.a., 
Menswaardig sterven (Baarn 1974)), het verslag van een symposion over euthanasie, georganiseerd 
door de afdeling ’s-Gravenhage en Omstreken van de KNMG in Medisch Contact, een reeks lezingen van 
Studium Generale in Groningen over ‘suïcide en euthanasie’ eveneens gepubliceerd in Medisch Contact 
en een speciaal nummer over euthanasie van Rekenschap. Ook meer literaire werken zien in deze 
periode het daglicht. Een heel bekend voorbeeld is het boekje Deze aarde verlaten van Cri Stellweg. Het 
boek is een verslag van de laatste levensdagen van de broer van de schrijfster. Een ander voorbeeld is 
de vertaling van een boek van M. Schmidt Lang zullen ze leven. Euthanasie of noodzaak? Dit is een 
geromantiseerde versie van de worsteling van een jonge arts met het rekken van leven en ‘euthanasie’. 
Van de journalist Louis Sinner verschijnt tussen 1974 en 1976 een serie artikelen in het Algemeen 
Dagblad waarin hij verslag doet van zijn gesprekken met een man met een niet behandelbare kanker 
die binnen afzienbare tijd dood zal gaan. De artikelen worden later gebundeld in Vijf jaar leven met 
kanker. Een gesprek op de grens van leven en dood (Baarn 1976). Incidenteel komt ‘euthanasie’ in dit 
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artsen, ethici en juristen naar voren brengen is niet heel veel anders dan in de 
voorafgaande jaren. Ook de thematiek - definitie, eventuele toelaatbaarheid met de daarbij 
horende voorwaarden, argumenten voor en tegen en de rol van het strafrecht - is niet 
veranderd. De publicaties laten vooral zien dat het handelen van artsen rondom het 
levenseinde onderwerp van publiek debat blijft en dat in een tamelijk rustig klimaat 
gedelibereerd wordt over het thema.  

DEFINITIE VAN ‘EUTHANASIE’ 

De discussie over de definitie van ‘euthanasie’ is in deze jaren nog niet uitgewoed.102 Onder 
degenen die menen dat het staken van zinloos geworden behandelingen tijdens een fataal 
verlopend ziekteproces, niet aangeduid moet worden met de term ‘euthanasie’ bevinden 
zich onder andere de katholieke geneesheer-directeur van een verpleeghuis Michels en de 
protestantse theoloog Douma. 
 
De laatste stelt:  
 

Met Velema zouden we de beëindiging van een medische behandeling liever geen 
passieve euthanasie willen noemen. Want passief en actief worden op de ene 
noemer van euthanasie geplaatst, waaraan van huis uit de gedachte vastzit van 
beëindiging van het léven. En heel gemakkelijk wordt vandaar uit iemand die zich 
vóór passieve euthanasie verklaart voor de wettigheid van de actieve euthanasie 
gewonnen.103  

 
Douma wil ook de bekorting van het leven tengevolge van gerechtvaardigde pijnbestrijding 
niet  aanduiden met de term ‘euthanasie’: “Euthanasie beoogt... het opzettelijk en bewust 
beëindigen van iemand leven. En dat zit er bij het bestrijden van de pijn niet vóór. Intentie 
en gevolg moeten hier worden gescheiden”.104  Michels legt een andere nadruk. Volgens 
hem past het begrip ‘euthanasie’ niet bij het actief doden of passief laten sterven van een 
patiënt, omdat diens leven door de familie en/of gemeenschap niet zinvol meer geacht 
wordt.105 
 
De discussie over de zin van het onderscheid tussen ‘actieve’ en ‘passieve euthanasie’ wordt 
vervolgd door de gebroeders Heering - de een is hoogleraar theologie, de ander arts. In hun 
optiek wil het bedrijven van ‘euthanasie’ in de eerste plaats zeggen: het begeleiden van een 
hopeloos zieke naar een milde dood. Dat in de wijze van begeleiden ook medicamenten een 
rol spelen, is een vanzelfsprekende zaak. Het is echter niet zinnig, zo stellen zij, dat van het 
soort of de hoeveelheid medicamenten zou afhangen of van een ‘passieve’ of van een 
‘actieve euthanasie’ moet worden gesproken.106 De jurist Rood uit zich soortgelijk waar hij 

                                                                                                                                       
boek aan de orde. Kort daarna krijgt Sinner zelf te horen dat hij een ongeneeslijke vorm van kanker 
heeft. Hij grijpt dit aan om onder andere voor de televisie een pleidooi te houden voor “een 
menswaardige dood”. In de televisie-uitzending bepleit hij wetswijziging. Later zal hij de suggestie doen 
voorlopig te pleiten voor een richtlijn waarin officieren van justitie gezegd wordt geen ‘euthanasie’ te 
vervolgen in afwachting van nieuwe wetgeving (Hervormd Nederland  9 september 1978).  
102 Zo spreekt Michels de vrees uit dat de discussie over ‘euthanasie’ vertroebeld wordt, doordat het 
begrip een verzamelterm dreigt te worden voor een aantal duidelijk van elkaar te onderscheiden 
begrippen (Michels 1974: 217). 
103 Douma 1973: 31. 
104 Douma 1973: 33. 
105 Michels 1974: 217-218. 
106 Heering en Heering 1973: 842. 
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stelt dat wat betreft de ‘vrijwillige euthanasie’ het onderscheid tussen ‘passieve’ en ‘actieve 
euthanasie’ niet principieel is maar gradueel.107 

 
Schreuder verdedigt deze keer het onderscheid  als psychologisch belangrijk.108 Douma is 
van mening dat het verschil meer is dan alleen een psychologische aangelegenheid, 
alhoewel hij toegeeft dat het moeilijk is hiervoor een logisch sluitende redenering te 
geven.109 Hij wenst een onderscheid tussen enerzijds beëindigen van het leven en 
anderzijds  beëindigen - of het niet aanvangen - van de behandeling. De eerste 
mogelijkheid is de patiënt of de arts niet gegeven; de tweede kan geboden zijn voor wie van 
mening is, dat het medisch ingrijpen “niet tot het bittere, maar tot het verantwoorde eind 
moet worden voortgezet”.110  

TOELAATBAARHEID 

Volgens Douma is het gemakkelijk in te zien dat “geen arts onder de last van de regel 
absolute eerbied voor het leven gebukt kan gaan zonder te bezwijken”. Absolute eerbied 
voor het menselijk leven zou immers betekenen dat alle menselijk leven genivelleerd en op 
één lijn gesteld wordt. Niet alleen de ervaring keert zich tegen die regel maar ook - en dat is 
voor hem beslissend - de Heilige Schrift. Douma stelt dan ook dat hij voor het leven geen 
absolute eerbied op kan brengen maar, zo vervolgt hij: “we zullen er wel zeer voorzichtig 
mee om moeten gaan.111 Voor hem houdt dat – met een beroep op het zesde gebod - in 
ieder geval een absoluut verbod op ‘actieve euthanasie’ in. 112  
 
De hoogleraar huisartsgeneeskunde Van Es merkt op dat, als men de zorg voor de patiënt 
tot het centrale thema van de behandeling maakt, de ‘passieve euthanasie’ daar als het 
ware ongedwongen in past. Het ligt voor de hand, namelijk, als het achterwege laten van 
een behandeling de patiënt voor verder lijden kan behoeden, de handeling daadwerkelijk 
achterwege te laten.113 Schreuder deelt deze opvatting, zij het dat hij het expliciet beperkt 
tot het inzetten van buitengewone middelen. 
 
Ten aanzien van ‘indirecte euthanasie’ merkt Schreuder op dat men de dosering van de 
pijnstilling zo moet kiezen dat de patiënt er zelden om behoeft te vragen. Hij vindt de 
opvatting dat het gebruik van pijnstillende middelen het leven bekort zeer dubieus en 
bovendien van geen betekenis.  
 
In de bundel Menswaardig sterven staat een veel geciteerd artikel van Michels. In dat artikel 
poneert Michels de stelling dat artsen die veel ervaring met stervensbegeleiding hebben, 
zelden of nooit geconfronteerd worden met de rechtstreekse vraag om ‘euthanasie’ van de 
patiënt zelf. De vraag bereikt de arts in hoofdzaak via de familie. Om de proef op de som te 
nemen heeft Michels een gesprek met twintig patiënten over ‘euthanasie’ gevoerd. Hij stelt 
                                                      
107 Rood 1973: 123. 
108 Schreuder schrijft: 

Het onderscheid tussen actieve en passieve euthanasie moge logisch niet te rechtvaardigen 
zijn, psychologisch maakt het een groot verschil. Ofschoon ik meen dat actieve euthanasie bij 
ernstig misvormde pasgeborenen wellicht ethisch gerechtvaardigd is, geloof ik toch dat wij in 
het algemeen het onderscheid tussen actieve en passieve euthanasie moeten handhaven en 
bij de actieve euthanasie uiterst terughoudend behoren te zijn (Schreuder 1974: 235). 

109 Douma is ervan overtuigd dat wie het verschil tussen laten sterven en doden uitwist, zich 
gemakkelijk  vrijheden toe-eigent die rampzalig kunnen worden (Douma 1973: 29-30). 
110 Douma 1973: 28. 
111 Douma 1973: 12. 
112 Douma 1973: 21-26. 
113 Van Es 1974: 68- 69.  
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daarbij dat de patiënten konden veronderstellen dat de ondervrager ‘euthanasie’ afwijst en 
dat alleen patiënten van wie de ondervrager veronderstelt dat een dergelijk gesprek geen 
nadelige gevolgen voor hen zou hebben, in het onderzoek betrokken zijn.  
 

De gesprekken bevestigen de opvatting dat de betrokkenen euthanasie niet 
wensen, dat zij euthanasie niet zien als een mogelijkheid om hen te helpen. 
Integendeel, voor de meesten is de discussie omtrent euthanasie een bedreiging. 
Zij voelden zich in onze handen niet meer veilig.114  

VOORWAARDEN VOOR TOELAATBARE LEVENSBEËINDIGING 

De meeste auteurs stellen eisen aan de lichamelijke toestand, waarin de patiënt zich moet 
bevinden, wil ‘euthanasie’ toelaatbaar zijn. Sommigen echter willen geen principieel 
onderscheid maken tussen lichamelijk en geestelijk lijden. Zo nemen de Heerings ten 
opzichte van ‘euthanasie’  bij een geestelijk zieke, die geen enkel levensperspectief meer 
denkt te hebben, geen andere houding aan dan bij lichamelijk “hopeloos” zieken.115 De 
Postma’s denken dat het moet gaan om een infauste prognose.116 
 
Ook nu worden een aantal procedurele eisen genoemd. Zo raadt de hoogleraar klinische 
geneesmiddelenleer Meyler de arts die - op verzoek van de patiënt – tot ‘actieve euthanasie’ 
wil overgaan, niet alleen uitvoerig overleg met de patiënt en familie  aan maar ook het geval 
te bespreken met een ervaren collega. Hij meent dat het te overwegen zou zijn een college 
van vertrouwensartsen in het leven te roepen dat men over uitvoering van ‘actieve 
euthanasie’ kan raadplegen.117   
 
Rang onderstreept nogmaals de centrale plaats van artsen. Als voorwaarde voor eventueel 
toelaatbare ‘euthanasie’ ziet hij dat er sprake moet zijn van een medisch handelen of 
nalaten door artsen. Wat betreft ‘actieve euthanasie’ motiveert hij deze keuze met te wijzen 
op de noodzaak dat deze handeling lege artis wordt verricht. Wat betreft ‘passieve 
euthanasie’ stelt hij dat daarbij ook een geneeskundige stervensbegeleiding moet 
plaatsvinden.118  
 
De Postma’s stellen als voorwaarden dat er een levenstestament is en dat achteraf gemeld 
wordt dat levensbeëindiging is toegepast.119 

‘EUTHANASIE’ EN DE WET 

Schreuder – die meent dat ‘actieve euthanasie’ alleen in een uitzonderingssituatie 
plaatsvindt - meent dat deze vorm van levensbeëindiging altijd strafbaar moet blijven.120 

                                                      
114 Michels in Beckers e.a. 1974: 260. Later nuanceert Michels dit standpunt in zoverre dat er dan wel 
patiënten zijn geweest die hem om ‘euthanasie’ hebben gevraagd. Het kenmerkende van die patiënten 
is, volgens Michels, de acuutheid van het begin van de ziekte, respectievelijk de invaliditeit. Deze vraag 
om ‘euthanasie’ verdwijnt  na verloop van tijd. Michels concludeert dat de voorstanders van ‘vrijwillige 
euthanasie’ hun gevoelens projecteren op de zieke mens. Zij zijn zich niet bewust van het grote 
verschil, dat er tussen gezonde en zieke mensen bestaat omtrent de waardering van het leven (Michels 
1978: 26-32). 
115 Heering en Heering 1973: 843. 
116 Postma-van Boven en  Postma 1973: 1133.  
117 Meyler 1973: 555. 
118 Rang 1974: 266. 
119 Postma-van Boven en Postma 1973: 1133 
120 Schreuder wijst erop dat het voortdurend onderdrukken van gevoelens van afkeer van ernstig 
zieke patiënten agressiviteit tegen deze patiënt opwekt. 
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Ook de  Heerings willen niet dat de wet veranderd wordt.121 Zij achten het denkbaar dat er 
een bijzondere rechtsinstantie wordt gevormd, bestaande uit medici, pastores en juristen, 
voor welke de betrokken arts moet verschijnen. Als de patiënt zelf zijn besliste verlangen tot 
suïcide enige malen, over minstens een half jaar verdeeld, schriftelijk en controleerbaar 
heeft kenbaar gemaakt, zou dat moeten gelden als strafverminderende omstandigheid.122 
Ook Van Binsbergen meent dat ‘actieve vrijwillige euthanasie’ strafbaar dient te blijven op 
grond van artikel 293 van het Wetboek van Strafrecht, waarbij hij aantekent dat hij 
voorstander is van het gelijkstellen van de strafmaat met die van artikel 294.123 
 
Rood is van mening dat de wet veranderd moet worden. Hij denkt dat gezien het graduele 
karakter van het onderscheid tussen ‘actieve’ en ‘passieve euthanasie’, dit onderscheid 
onvoldoende basis vormt voor rechtsnormering.124 Hij bepleit wetswijziging in die zin 
 

dat vrijwillige euthanasie, dat wil zeggen - net als de wet nu omschrijft - op 
uitdrukkelijk en ernstig verlangen van de patiënt (actief of passief) niet langer 
strafbaar mag zijn. In die gedachtengang dient artikel 293 Sr. geschrapt te 
worden.125 

  
In Roods optiek is de handhaving van het artikel strijdig met zowel  het recht van een 
individu om zelf te bepalen hoe en hoelang hij wenst te leven, alsook met de eerlijkheid, 
waardoor artsen nu niet mogen erkennen wat ze gedaan hebben in een geval van 
levensbeëindiging.126 
 
Samenvattend kan gesteld worden dat er een consensus lijkt te ontstaan over de status van 
de dood als neveneffect van pijnbestrijding en de dood ten gevolge van het stoppen van 
dan wel niet beginnen met een behandeling. Beide vormen van levensbekorting worden 
door nagenoeg iedereen als niet problematisch gezien of in ieder geval als minder 
problematisch dan actieve levensbeëindiging. Er is maar een enkeling die pleit voor 
wetswijziging met betrekking tot actieve levensbeëindiging. In de volgende paragraaf wordt 
duidelijk dat organisaties als de SVE, de NVVE en de KNMG er ongeveer net zo over denken.  
   

                                                                                                                                       
Het zal duidelijk zijn, dat ieder besluit over euthanasie gevaarlijk kan beïnvloed worden, 
doordat dergelijke onderdrukte gevoelens van agressie mede een rol spelen... Het is ... een 
bedenkelijk verschijnsel, dat blijkbaar een derde van de Nederlandse bevolking actieve 
euthanasie geoorloofd vindt, en ik vraag mij af of deze houding niet mede bepaald wordt 
door de golf van agressiviteit die ons overspoelt . Bij passieve euthanasie is dat anders omdat 
daar de gelegenheid is tot nadenken en tot analysering van eigen motieven (Schreuder 1974: 
234-235). 

121 “Valt de strafbaarheid weg, dan is iedere zwaarmoedige... aan zijn buien prijsgegeven” is hun 
overtuiging (Heering en Heering 1973: 843). 
122 Heering en  Heering 1973: 842-843. 
123 Van Binsbergen 1974: 469. In de optiek van Van Binsbergen liggen euthanasie en hulp bij 
zelfmoord dicht bij elkaar. 
124 Rood 1973: 123. 
125 Rood 1973: 125. Dit idee wordt bekritiseerd in Rekenschap door Spigt en Knap. De eerste schrijft 
dat men dan terug moet vallen op de strafbaarheid van moord en doodslag en dus nog verder van huis 
is. De tweede ziet er de noodzaak niet toe wanneer men euthanasie beperkt tot een handelen van 
artsen. 
126 Rood 1973: 125. Ook de Postma’s zijn van mening dat de wet gewijzigd moet worden (Postma-van 
Boven en Postma 1973: 1133). Zij stellen, reagerend op Meylers idee van de vertrouwensarts, dat als er 
geen wetswijziging komt, niet zozeer een vertrouwensarts is nodig maar een vertrouwensjurist. 
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3.6  STANDPUNTEN OVER ‘EUTHANASIE’  VAN DIVERSE ORGANISATIES 

Diverse organisaties brengen in de jaren 1975-1978 een standpunt uit over levensbekortend 
handelen door artsen. Op de eerste plaats is dat de Gezondheidsraad die zijn tweede 
interim-rapport uitbrengt. Dit maal over ‘euthanasie’ bij pasgeborenen. Alhoewel uiteindelijk 
de levensbeëindiging van wilsonbekwamen niet onder de noemer ‘euthanasie’ zal vallen, zou 
het de geschiedenis te veel geweld aan doen als dit rapport hier niet kort behandeld zou 
worden. Op de tweede plaats zijn er standpunten van de KNMG, de twee organisaties die 
ijveren voor de mogelijkheid van ‘vrijwillige euthanasie’ (SVE en NVVE), de Nationale 
Ziekenhuis Raad en het Humanistisch Verbond. De paragraaf wordt afgesloten met enige 
opmerkingen omtrent activiteiten van politieke partijen en parlementariërs.  

DE GEZONDHEIDSRAAD 

In 1975 brengt de Commissie Medische Ethiek van de Gezondheidsraad, dit maal onder 
voorzitterschap van De Lange127, een tweede interim-advies uit: Advies inzake euthanasie 
bij pasgeborenen. De commissie definieert ‘euthanasie’ eender als de Commissie De Vreeze: 
“een opzettelijk levensverkortend handelen of een opzettelijk nalaten van levensverlengend 
handelen bij een ongeneeslijke patiënt in diens belang”.128  
 
De commissie meent dat het toepassen van ‘euthanasie’ in feite reeds begint, wanneer de 
pogingen om het leven in stand te houden gestaakt worden, daar waar verlenging nog wel 
mogelijk is. Bij het toedienen van pijnstillende of verdovende middelen om het lijden te 
bestrijden, zo vervolgt de commissie, kan het noodzakelijk zijn hoge doseringen te 
gebruiken, ondanks de risico’s die de patiënt hierdoor, ook ten aanzien van het leven, soms 
loopt. De commissie wil dit niet aanduiden met ‘euthanasie’ omdat het primaire doel van de 
medicatie het opheffen van lijden is en niet het beëindigen van leven. Kenmerkend aan 
‘actieve euthanasie’ is volgens de commissie de opzet om het leven te beëindigen of te 
bekorten.129 
 
Ten aanzien van de toelaatbaarheid van levensbekorting meent de Commissie De Lange dat 
‘passieve euthanasie’ bij zwaar defecte pasgeborenen slechts zedelijk te rechtvaardigen is 
bij kinderen waarvan men weet dat de dood na een kort tijdsbestek zal intreden terwijl men 
voor de korte levensduur ernstig en niet op te heffen lijden verwacht en bij kinderen met 
weliswaar overlevingskansen maar waarbij het intermenselijke contact en communicatie met 
de buitenwereld voorgoed uitgesloten is.130 Dit hoeft echter volgens de commissie niet door 
nieuwe wetten geregeld te worden. Een arts heeft immers het recht – en dikwijls zelfs de 

                                                      
127 Leden van de commissie zijn naast S.A. de Lange: Th.C.J. Beemer, J.F. Crul, J.A. Dallmeijer, E. 
Dekker, R. Drion, C.J. Goudsmit, M. Knap, J.J.M. Michels, J.F. Rang, H. Roelink, H.A.H. van Till-d’Aulnis 
de Bourouill, J.Th.M. de Vreeze, G. Dekker, J.F. Beernink, allen leden die ook in de Commissie De 
Vreeze zaten. De commissie is aangevuld met  R.A.V. van Haersolte (hoogleraar ethiek), H.J. Heering 
(hoogleraar godsgeleerdheid), C.P. Sporken (hoogleraar medische ethiek) en W. van Zeben 
(kinderarts). De Lange stelt dat hij samen met Dekker van mening is dat ‘euthanasie’ bij misvormde 
pasgeborenen het meest  urgente medisch-ethische probleem is. Daarbij wijst hij naast het belang van 
het  opstellen van prioriteiten en de gedachte dat de problematiek rond deze categorie verscherpt is, 
erop  dat uit een door hem gehouden enquête (resultaten gepubliceerd in Medisch Contact 1974: 887-
891) duidelijk geworden is dat er in Nederland zeer verschillend wordt gehandeld ten aanzien van 
pasgeborenen met een open rug (De Lange 1977: 4). 
128 Gezondheidsraad 1975: 8. Ook nu wordt weer gesproken van ‘vrijwillige’, ‘onvrijwillige’, ‘actieve’ en 
‘passieve euthanasie’, maar niet van ‘indirecte euthanasie’. 
129 Gezondheidsraad 1975: 22. 
130 Gezondheidsraad 1975: 26. 
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plicht - een gevraagde behandeling die hij onjuist acht, te weigeren. En ook de ouders of 
wettelijke vertegenwoordigers van een zwaar defecte pasgeborene hebben het recht een 
medische behandeling van hun kind te weigeren. 
 
Ten aanzien van de ‘actieve euthanasie’ is de commissie de mening toegedaan dat er grote 
gevaren dreigen als de wetgever deze vorm van levensbekorting onder bepaalde 
voorwaarden vrij zou laten. “Het bij de wet uitdrukkelijk stellen van grenzen aan de 
bescherming van menselijk leven zou een gevaarlijk precedent scheppen. Omschrijving van 
de voorwaarden is uitermate moeilijk en misbruik is niet uit te sluiten.” De commissie meent 
dan ook dat het niet juist zou zijn voorstellen te doen tot wijziging van de wettelijke 
bepalingen ten aanzien van de strafbaarheid van ‘actieve euthanasie’ bij pasgeborenen.131 
Tegelijkertijd acht de commissie het niet uitgesloten dat in uitzonderlijk moeilijke situaties, 
situaties waarin het zonder meer duidelijk is dat ‘passieve euthanasie’ zeker in aanmerking 
zou komen, bij de arts andere motieven zwaarder zullen wegen dan de eerbied voor het 
leven. Voor die uitzonderlijke gevallen kan de commissie geen algemene regels geven.  

DE KNMG 

In 1975 wordt in Medisch Contact een ‘Discussienota Euthanasie’ gepubliceerd die geschre-
ven is door een uit artsen bestaande werkgroep, ingesteld door het hoofdbestuur van de 
KNMG.132 De werkgroep definieert ‘euthanasie’ als: “het opzettelijk nalaten het leven van 
een patiënt te verlengen, het opzettelijk verkorten of beëindigen van het leven van een 
patiënt, dit alles uitsluitend in het belang van de patiënt”. De werkgroep neemt de 
toevoeging van de Gezondheidsraad dat het moet gaan om een ongeneeslijk patiënt en de 
toevoeging van het hoofdbestuur van de KNMG dat de stervensfase moet zijn ingetreden en 
dat uitsluitend gedacht mag worden aan het handelen van de behandelend arts, niet 
over.133  
 
De werkgroep is van mening dat er een wezenlijk verschil bestaat tussen ‘actieve 
euthanasie’ - het opzettelijk bekorten van het leven van een ander - en ‘passieve 
euthanasie’ - het opzettelijk nalaten van het verlengen van het leven van een ander. De 
werkgroep speekt niet over de ‘indirecte euthanasie’ maar het lijkt er op dat ze die – 
tamelijk verwarrend - een plaats toekent tussen de ‘actieve euthanasie’ en de ‘passieve 
euthanasie’ in. In haar ogen bevindt het geven van palliatieve therapie in zeer hoge 
dosering met het duidelijke, bewust aanvaarde risico hierdoor de dood te verhaasten, zich in 
het overgangsgebied tussen ‘actieve’ en ‘passieve euthanasie’: “geven wij hoge doses, dan 
is er sprake van passieve euthanasie; worden er juist te hoge doses gegeven, dan is er 

                                                      
131 Gezondheidsraad 1975: 27. 
132 Op 21 maart 1972 heeft het hoofdbestuur van de KNMG besloten tot de instelling van een uit 
artsen bestaande werkgroep die het probleem van de ‘euthanasie’ zal bestuderen. Leden zijn A.J.  
Zwartendijk, M.C.J. van Reekum-van Waasbergen, B.P.M. Schulte, G.A. Meier en J.J. Rasker. De door 
deze werkgroep geformuleerde discussienota vertegenwoordigt niet het standpunt van het 
hoofdbestuur, zo laat het hoofdbestuur weten bij publicatie. Wel roept het hoofdbestuur  op tot 
discussie (KNMG 1975: 7). Aanvankelijk is het de bedoeling van het hoofdbestuur om de nota te 
versturen aan de afdelingen. Uiteindelijk besluit het hoofdbestuur de discussienota in Medisch Contact 
te publiceren op verzoek van veel leden en afdelingen. Bovendien is het rapport inmiddels al tot de 
dagbladen doorgedrongen (Medisch Contact 1975: 3). 
133 KNMG 1975: 8. Het hoofdbestuur heeft in 1973 gesteld  dat artikel 294 niet in de discussie 
betrokken moet worden, maar de werkgroep denkt daar anders over. Zij meent dat het een 
kunstmatige scheiding is om het begrip ‘euthanasie’ te beperken tot de groep mensen die de 
stervensfase zijn ingegaan, en de andere categorieën uit te sluiten. Suïcide kan, met name in het geval 
dat er aan een arts gevraagd wordt om medewerking aan een zachte dood bij iemand die lichamelijk 
gezond is, volgens de werkgroep tot het begrip ‘euthanasie’ worden gerekend (KNMG 1975: 12). 
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sprake van actieve euthanasie”.134 Het wezenlijk verschil tussen ‘actieve’ en ‘passieve 
euthanasie’ bestaat erin dat in het eerste geval de afloop vast staat en in het tweede geval 
niet. Ook in juridisch opzicht bestaat er volgens de werkgroep een verschil: ‘Actieve 
euthanasie’ is strafbaar gesteld in de artikelen 293 en 294 van het Wetboek van Strafrecht, 
‘passieve euthanasie’ is niet verboden.135 
 
De werkgroep is van mening dat ‘euthanasie’ pas overwogen kan worden, als de patiënt er 
eigener beweging om vraagt en de arts geen mogelijkheden tot verbetering meer ziet. Om 
tot een weloverwogen oordeel te komen moet de arts advies inwinnen bij collegae en 
overleggen met deskundigen uit andere disciplines. Het beslissingsrecht komt aan de patiënt 
toe en niet aan gezinsleden, familie, vrienden of een grotere groep als de gemeenschap of 
de overheid.136 
 
Als ‘euthanasie’ toegepast zal worden, vormt ‘passieve euthanasie’ in de regel de 
aangewezen weg. Slechts in zéér sporadische gevallen zal het wenselijk zijn palliatieve 
therapie bewust in een té hoge dosis te geven, aldus de werkgroep. “In de regel hebben wij 
dan een eerdere gelegenheid voor passieve euthanasie laten voorbijgaan door toepassing 
van onnodige therapeutische behandeling.”137  
 
De werkgroep acht ‘passieve euthanasie’, zowel in als buiten de stervensfase, toelaatbaar. 
‘Actieve euthanasie’ acht zij bij preterminale patiënten slechts toelaatbaar in die gevallen, 
waarin ook ‘passieve euthanasie’ toelaatbaar zou zijn.  
 

Als passief wachten een lijden zou meebrengen dat niet op een andere manier is te 
verlichten, zullen wij mogen overwegen actieve euthanasie toe te passen. Wanneer 
er echter sprake is van een patiënt die normaal gesproken nog een lange 
levensverwachting heeft dan zal de medicus geen actieve euthanasie mogen 
toepassen. Wordt ons in deze gevallen gevraagd om een patiënt te doden.... dan is 
dit geen taak voor de medicus maar een maatschappelijk probleem.138  

 
Gezien dit standpunt is het logisch dat de werkgroep vindt dat een arts in principe nooit 
moet meewerken aan de suïcide van een lichamelijk gezond persoon.139 
 
De werkgroep stelt dat het te voorzien is dat de visies ten aanzien van ‘euthanasie’ zullen 
veranderen. Zij roept op tot bezinning hierover om niet over een tijd het gevoel te hebben -
zoals menig arts in de abortuskwestie overkomen is - een ethiek opgelegd te krijgen. Het 
lijkt de werkgroep niet verstandig dat de KNMG een officiëel standpunt over ‘euthanasie’ 
naar buiten brengt: “Er zijn over dit onderwerp zoveel meningen als er artsen zijn, ieder met 
zijn eigen motieven”.140 
 

                                                      
134 KNMG 1975: 9. 
135 KNMG 1975: 9. 
136 KNMG 1975: 9. 
137 KNMG 1975: 10. 
138 KNMG 1975: 12. 
139 KNMG 1975: 12. 
140 KNMG 1975: 15. De afdelingen van de KNMG reageren zeer gevarieerd op de nota. Uit de reacties 
blijkt dat ‘passieve vrijwillige euthanasie’ vrij algemeen wordt aanvaard en dat de meeste afdelingen 
zich scharen achter het door het hoofdbestuur ingenomen standpunt. Wetswijziging wordt niet 
noodzakelijk geacht en opnieuw afkondigen van richtlijnen door het hoofdbestuur wordt als een 
hachelijke zaak beschouwd  (Zwartendijk en Van Reekun-van Waasbergen 1977: 335). 
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In 1978 komt de KNMG met een nieuwe versie van haar gedragsregels voor artsen ter 
vervanging van het ‘blauwe boekje’ uit 1959. In deze brochure wordt duidelijker dan 
voorheen dat de KNMG de dood als neveneffect van pijnbestrijding aanvaardbaar acht. 
 

Het is de taak van de arts zijn patiënt ook tegen het einde van diens leven te 
blijven begeleiden en te trachten waar mogelijk het lijden van zijn patiënt te 
verzachten, ook wanneer toepassing van de daarvoor noodzakelijke middelen in 
adequate dosering de mogelijkheid inhoudt dat daardoor het tijdstip van het 
overlijden wordt vervroegd. 

 
De definitie die de KNMG geeft van ‘euthanasie’ is niet veranderd en de dood door 
pijnbestrijding valt daar in haar optiek niet onder 
 

De omschrijving van euthanasie luidt kort samengevat: “Een opzettelijk 
levensbekortend handelen (= actieve euthanasie) of een opzettelijk nalaten van 
levensverlengend handelen (= passieve euthanasie) bij een ongeneeslijke patiënt 
in de stervensfase, in zijn belang, met (= vrijwillige euthanasie) of zonder (= 
onvrijwillige euthanasie) toestemming van de betrokkene verricht”. 

 
Een behandeling waarvan redelijkerwijs geen gunstig resultaat valt te verwachten, moet 
achterwege gelaten worden. Het stoppen of niet beginnen met een dergelijke behandeling 
is in de optiek van de KNMG geen ‘euthanasie’. 
 
De KNMG acht ‘passieve euthanasie’ aanvaardbaar “als de patiënt dit wenst, zelfs geboden, 
indien het een ondraaglijk lijden betreft waarbij alle middelen ter verbetering falen”. ‘Actieve 
euthanasie’ is de arts niet toegestaan. De KNMG houdt echter de mogelijkheid open van een 
uitzonderingssituatie waarin een arts toch kiest voor levensbeëindiging. Als voorwaarde 
daarbij stelt de KNMG overleg met collegae of andere personen die bij de behandeling van 
de patiënt betrokken zijn of zijn geweest, alsmede familieleden.141 

STANDPUNTEN VAN SVE, NVVE EN HUMANISTISCH VERBOND 

In 1975 brengt de SVE een brochure142 uit waarmee ze de meningsvorming over 
‘euthanasie’ wil stimuleren en wil bevorderen dat ‘vrijwillige euthanasie’ voor meerderjarigen 
verkrijgbaar wordt.  De SVE definieert ‘euthanasie’ als: “een opzettelijk levensverkortend 
handelen of een opzettelijk nalaten van levensverlengend handelen bij een ongeneeslijke 
patiënt in diens belang, waarna de patiënt sterft”.143 De SVE is de mening toegedaan dat 
‘vrijwillige passieve euthanasie’ – “het op verzoek of na weigering van de patiënt niet of niet 
meer toepassen van levensverlengende middelen of handelingen, die gericht zijn op het in 
leven houden” - moreel en juridisch toelaatbaar is. De ‘vrijwillige actieve euthanasie’ – “het 
op verzoek van de patiënt toepassen van levensverkortende middelen of handelingen” - 
dient volgens de SVE te worden gezien als een noodoplossing en kan slechts bij hoge 
uitzondering toelaatbaar worden geacht. ‘Onvrijwillige passieve euthanasie’ is naar de 
opvatting van de SVE slechts toelaatbaar indien duidelijk is dat de patiënt zeer ernstig lijdt, 
terwijl dat lijden niet anderszins te verhelpen is, en een gesprek over ‘euthanasie’ niet 
(meer) mogelijk is. ‘Onvrijwillige actieve euthanasie’ – “het toepassen van 
                                                      
141 KNMG 1978: 19-20. 
142 SVE 1975). Als deelgenoten in de discussie worden genoemd: R. Braakman (neurochirurg), J. Drop 
(medisch-sociologe), J. Ekelmans (advocaat), W.G.H. Garritsen (secretaris van de SVE), C.A.J. van 
Ouwerkerk (ethicus en psycholoog), A.J. van Pekelharing (voorzitter van de SVE), J.J. Rasker (internist), 
A. Seret (jurist), H.A.H. van Till-d’Aulnis de Bourouill (jurist) en W. van Zeben (kinderarts). 
143 SVE 1975: 13. 



 
 

82 
 
 
 
 
 
 
  hoofdstuk3afa 

 

levensverkortende middelen of handelingen, buiten wil of medeweten van de patiënt, maar 
wel in diens belang” - is volgens de stichting de meest aangevochten vorm van 
levensbekorting. Toch, zo vervolgen de auteurs, is het een publiek geheim dat deze vorm 
van ‘euthanasie’ wel voorkomt. Zij zijn dan ook van mening dat getracht moet worden tot 
een eerlijke discussie daarover te komen.144  
 
Wat betreft legalisering is de SVE van oordeel dat de tijd nog niet rijp is om in een wettelijke 
bepaling de straffeloosheid van bepaalde vormen van levensbekorting uitdrukkelijk vast te 
leggen. Sterker nog, de stichting is van mening dat legalisering op dat moment een aantal 
bezwaren met zich meebrengt. In haar optiek moet aan wetswijziging een 
uitgekristalliseerde meningsvorming vooraf zijn gegaan en die is, zo merkt de SVE op, nog 
niet voltooid. Verder acht zij het mogelijk dat overijlde legalisering de ‘euthanasie’ eerder 
afremt dan bevordert.145  
 
In de optiek van de SVE is wetswijziging niet noodzakelijk. De recente ontwikkeling op het 
terrein van de abortus provocatus leert, naar haar mening, dat zonder wijziging van het 
Wetboek van Strafrecht de abortus binnen zekere grenzen als geoorloofd is ingevoerd. 
Bovendien, zo meent de SVE, kan het opportuniteitsbeginsel soelaas bieden. Een ander punt 
waar de SVE op wijst is de mogelijkheid van een wijziging in de verklaring van overlijden, in 
die zin dat op de verklaring zou moeten kunnen worden aangegeven dat ‘euthanasie’ is 
toegepast.146 
 
De NVVE benoemt in 1976 de voormalige staatssecretaris van Volksgezondheid Muntendam 
als haar voorzitter.147 Een van de eerste taken die Muntendam op zich neemt is het 
installeren van een Commissie Wetgeving.148 Deze commissie krijgt als taak te onderzoeken 
of, binnen bepaalde grenzen, straffeloze toepassing van ‘vrijwillige euthanasie’ in Nederland 
sociaal aanvaardbaar is en of, wanneer dit het geval is, dit uitdrukkelijk in wetgeving tot 
uiting moet worden gebracht.149 
 

                                                      
144 SVE 1975: 14-21. 
145 SVE 1975: 56. Dit beargumenteert ze door erop te wijzen dat de wetgever, naar zijn aard terecht, 
behoudend is en in minder gevallen ‘euthanasie’ zal toestaan dan juist door vele voorstanders (van 
legalisatie) wenselijk wordt geacht. Zij acht het mogelijk  dat daardoor, thans in de praktijk bestaande, 
vrijheden zullen worden ingeperkt. 
146 SVE 1975: 56-57. 
147 De koers van de NVVE leidt in dat jaar tot een crisis in de organisatie. Het echtpaar Sybrandy, 
medeoprichters en boegbeelden van de vereniging, is ontevreden over het beleid en kaart dit aan op de 
algemene ledenvergadering. Een van hun bezwaren is dat het bestuur vergaande afspraken maakt met 
de – in hun ogen - te gematigde SVE. Verder vrezen de Sybrandy’s dat met de benoeming van 
Muntendam, die voorzitter is geweest is van de Staatscommissie Bevolkingsvraagstuk, de vrijwilligheid 
van de ‘euthanasie’ in diskrediet wordt gebracht. Het conflict leidt ertoe dat de Sybrandy’s uit de 
vereniging stappen en een nieuwe organisatie oprichten, het Informatiecentrum Vrijwillige Euthanasie. 
Het Informatiecentrum streeft evenals de NVVE naar maatschappelijke acceptatie en legalisering van 
euthanasie. Anders dan de NVVE is het Informatiecentrum bij monde van mevrouw Sybrandy openlijk 
bereid om mensen van informatie te voorzien over de wijze waarop zij zelf een einde aan hun leven 
kunnen maken. 
148 Slechts voor een klein gedeelte bestaat deze commissie  uit NVVE-leden. Lid van de commissie 
zijn: de E. André de la Porte (jurist), P.J.W. de Brauw (voorzitter van het  Centraal Medisch 
Tuchtcollege), J. de Graaf (ethicus), J.C.J. van Haarsveld (verpleegkundige), R. van Kessel (moraal-
theoloog), C. van der Meer (internist),  P. Muntendam (arts, voorzitter van de NVVE),  A. Postma (arts), 
A. Riemen (voorzitter Raad van de Arbeid in Den Bosch),  M. Rood-de Boer (jurist), H.A.H. van Till-
d'Aulnis de Bourouil (jurist), J. Voogd (econoom tevens lid van de Tweede Kamer voor de PvdA). 
149 NVVE 1978: 2-3. 
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De commissie beperkt zich tot het terrein van de ‘vrijwillige euthanasie’ en baseert zich op 
het zelfbeschikkingsrecht. ‘Vrijwillige euthanasie’ definieert zij als “het opzettelijk laten of 
doen sterven van een ander persoon (een patiënt), die  - zonder dat op hem dwang is 
uitgeoefend - de wens daartoe ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven, dan wel 
ondubbelzinnig met een voorstel tot euthanasie heeft ingestemd”.150 De commissie komt tot 
de conclusie dat ‘vrijwillige euthanasie’ toelaatbaar kan zijn, wanneer tegelijkertijd aan drie 
voorwaarden is voldaan: de geïnformeerde patiënt heeft vrijwillig, weloverwogen en 
ondubbelzinnig te kennen gegeven ‘euthanasie’ te wensen; de patiënt verkeert in de 
stervensfase; de uitvoering van de ‘euthanasie’ geschiedt door de behandelend arts.  
 
De commissie is van mening dat wanneer ‘euthanasie’ wordt toegepast met inachtneming 
van de drie voorwaarden, de arts een geslaagd beroep kan doen op de 
rechtvaardigingsgrond van het ontbreken van de materiële wederrechtelijkheid. Het 
optreden van de behandelend arts is, volgens de commissie, binnen die voorwaarden te 
beschouwen als normaal medisch handelen en valt niet onder artikel 293. 
 
Een ruime meerderheid van de Commissie Wetgeving wil geen voorstel tot wetswijziging 
indienen. Evenals de SVE zijn ze van mening dat de maatschappelijke ontwikkeling 
betreffende ‘euthanasie’ nog te veel aan verandering onderhevig is. Een minderheid in de 
commissie is van mening dat de tijd wél rijp is om een voorstel tot wetswijziging aanhangig 
te maken.151  
 
De commissie stelt voor dat het Openbaar Ministerie en rechters de in het rapport 
genoemde richtlijnen als uitgangspunt nemen voor het al dan niet justitieel optreden bij het 
toepassen van vrijwillige euthanasie.152 Als dat niet gebeurt, vreest de commissie een 
groeiende discrepantie tussen de praktijk en de wet. In dat geval is ook de meerderheid 
voorstander van het in de wet opnemen van een, speciaal op artikel 293 van het Wetboek 
van Strafrecht toegesneden, strafuitsluitingsgrond. 
 

Niet strafbaar is de arts die zijn patiënt, die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, en 
in de stervensfase verkeert, op of overeenkomstig diens uitdrukkelijk en ernstig 
verlangen het leven door het nalaten van behandeling bekort of hem 
levensverkortend behandelt.153  

 
De commissie meent dat levenbeëindiging zonder dat de stervensfase is ingetreden ook 
mogelijk moet zijn, namelijk in de volgende situatie:  

 
de behandelend arts ziet geen mogelijkheid voor het gebruik van geneesmiddelen 
en/of geneeswijzen om de toestand van de patiënt, die door de laatstgenoemde als 

                                                      
150 NVVE 1978: 11. 
151 NVVE 1978: 48.  In 1975 heeft het NIPO een onderzoek gedaan naar de opvattingen over 
‘euthanasie’. Uit dit onderzoek blijkt dat 45% van alle ondervraagden wel eens over ‘euthanasie’ heeft 
gelezen. Van de ondervraagden heeft 19% in eigen omgeving meegemaakt dat iemand voor zichzelf 
‘euthanasie’ wenste en 61% is voor legalisering van ‘euthanasie’. Met betrekking tot een vraag over 
‘actieve euthanasie’ zegt 18% er veel begrip voor te hebben en 46% zegt er weinig begrip voor te 
hebben. Van de respondenten zegt 44% zeker of waarschijnlijk voor zichzelf ‘euthanasie’ te zullen 
verzoeken als hij ongeneeslijk ziek zou zijn en erg onder zijn toestand zou lijden (NVVE 1976: 9-10).  
152 Het Nederlands Gesprek Centrum zat een paar jaar eerder ook al op dat spoor. De auteurs van het 
boekje Euthanasie van deze organisatie meende dat het Openbaar Ministerie, in gevallen waarin een 
medische gedragslijn overeenkomstig de normen van de medische ethiek en van medisch vakmanschap 
is gevolgd, waarschijnlijk niet tot vervolging zal overgaan (Van Kessel 1975).  
153 NVVE 1978: 23-24. 
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blijvend ondraaglijk en uitzichtloos wordt ervaren, te verlichten op een voor de 
patiënt aanvaardbare wijze en tot een voor hem aanvaardbaar niveau.154 

 
Alhoewel de commissie de ‘actieve directe euthanasie’ vóór de stervensfase en het, volgens 
de commissie daarmee in verband staande, vraagstuk van de hulp bij zelfdoding aanroert, 
acht zij dit onderwerp nog te weinig doordacht. Tevens is het de vraag of de NVVE op dat 
terrein een taak voor zichzelf ziet daar de vereniging zich in haar doelstelling beperkt heeft 
tot het werken aan de maatschappelijke aanvaardbaarheid van ‘euthanasie’. De commissie 
wijst erop dat ze bij het bestuderen van de ethische en praktische problemen die met 
‘euthanasie’ verband houden, stuit op het terrein van de vrijwillige zelfdoding. De grenzen 
tussen sommige vormen van vrijwillige levensbeëindiging - met name waar het gaat om 
gevallen, waarin nog niet van een ingetreden stervensfase kan worden gesproken - en hulp 
bij vrijwillige zelfdoding zijn niet altijd gemakkelijk te onderkennen, aldus de commissie.  
 
De commissie meent dat als men erkent dat ook in psychisch opzicht een ondraaglijk lijden 
kan bestaan dat de wil tot voortleven blijvend wegneemt of overheerst, er onmiskenbare 
parallellen met de ‘euthanasieproblematiek’ aanwezig zijn. De commissie verbindt daaraan 
de consequentie dat iemand, die niet in de stervensfase verkeert en die niet verder wil 
leven, de beëindiging van zijn leven niet onnodig aan een ander mag overlaten of 
overdragen. Aanvaarding van deze consequentie brengt met zich mee dat iemand, zolang 
hij nog in staat is menswaardige middelen tot zelfdoding te vragen en te gebruiken, zijn arts 
niet behoort te vragen om ‘actieve euthanasie’.155 
 
De commissie bespreekt, naast het probleem van de toelaatbaarheid van levensbekorting, 
het probleem van de verklaring van overlijden. Bij welke vorm van ‘euthanasie’ mag de 
verklaring afgegeven worden en bij welke niet? Voor de commissie is het duidelijk dat de  
‘vrijwillige passieve euthanasie’ aangeduid kan worden als een natuurlijke doodsoorzaak. De 
‘vrijwillige actieve euthanasie’ valt onder de niet-natuurlijke doodsoorzaken. Moeilijkheden 
ontstaan bij de ‘vrijwillige actieve indirecte euthanasie’.156 Er valt iets voor te zeggen om die 
onder de natuurlijke doodsoorzaak te scharen – medici neigen daar ook toe – maar ook, 
vanuit een controle-perspectief, om dat niet te doen. Bij de ‘indirecte euthanasie’ wordt 
duidelijk dat de praktijk niet altijd uit de voeten kan met de tweedeling tussen natuurlijk en 
niet-natuurlijk doordat de overgangen tussen de drie onderscheiden vormen van 
levensbekorting nogal eens vloeiend zijn. De commissie pleit voor een wijziging in de Wet 
op de Lijkbezorging in die zin dat op het formulier aangegeven kan worden dat er sprake is 
geweest van ‘vrijwillige actieve indirecte euthanasie’.157 
 

                                                      
154 NVVE 1978: 26. 
155 De commissie voegt daaraan toe dat deze gedachtegang veronderstelt dat hulp bij zelfdoding 
toelaatbaar is, maar dat dit volgens de thans geldende wetgeving niet het geval is. De commissie is van 
oordeel dat ze buiten haar opdracht treedt door het onderwerp van wijziging van artikel 294 in haar 
advies te betrekken. Ze wijst er wel op dat de urgentie van de problemen, die het steeds toenemend 
aantal zelfdodingen oproept, een afzonderlijke bestudering van deze wijziging van artikel 294 wettig en 
zeer noodzakelijk maakt (NVVE 1978: 37). Kort daarna installeert de NVVE een commissie die dat 
vraagstuk gaat bestuderen (zie daarvoor paragraaf 4.3).  
156 De commissie definieert dit als “'het opzettelijk levensbeëindigend handelen ten opzichte van een 
ander persoon (een patiënt) in diens belang, om diens lijden te beëindigen” en stelt dit tegenover de 
‘actieve indirecte euthanasie’: “het opzettelijk toedienen van een ander persoon (een patiënt) met 
middelen, met het oogmerk diens lijden te verzachten in diens belang, terwijl degene, die de middelen 
toedient, weet dat de toegepaste middelen het leven van de betrokkene bekorten, of dat de reële 
mogelijkheid bestaat dat zij het leven van de betrokkene zullen bekorten” (NVVE 1978: 10). 
157 NVVE 1978: 32-33. 
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In 1976 neemt het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond een standpunt in ten 
aanzien van ‘euthanasie’. Het hoofdbestuur is van mening dat het ethisch zonder belang is 
om, zoals algemeen gebeurt, een onderscheid te maken tussen ‘actieve’ en ‘passieve 
euthanasie’. “In beide gevallen immers wordt de dood bevorderd, hetzij door toediening van 
daartoe geëigende middelen, hetzij door achterwege laten van levensverlengende 
medicaties.” Er is, volgens het hoofdbestuur, dan ook geen reden om artsen in het ene 
geval wel en in het andere niet ter berechting te kunnen roepen. “De wet dient dan ook, 
anders dan op het ogenblik nog geldt, de artsen zeker ruimte te bieden, naar verantwoord 
inzicht te handelen.”158 Dit geldt, aldus het hoofdbestuur, in het bijzonder waar sprake is 
van ‘vrijwillige euthanasie’, want ieders recht tot vrije beschikking over zijn eigen leven dient 
te worden eerbiedigd.  
 
Het hoofdbestuur stelt verder nog dat niet kan worden ontkend dat omstandigheden 
denkbaar zijn waarin, zonder dat van enige daartoe strekkende wens is gebleken, 
‘euthanatisch handelen’ - zeker in de passieve vorm - geboden kan zijn. Ook in deze 
gevallen geldt dat in wezen een onderscheid tussen ‘passieve’ en ‘actieve euthanasie’ niet 
betekenisvol is. Het tekent daarbij aan dat in dergelijke gevallen bij voortduring grote 
behoedzaamheid geboden blijft.159 

POLITIEKE ORGANEN 

In de Nederlandse politiek is ‘euthanasie’ in de periode 1973-1978 geen onderwerp van 
belang. Incidenteel vraagt een kamerlid of de minister of de staatssecretaris al een reactie 
heeft geformuleerd op de rapporten van de Gezondheidsraad of anderszins een standpunt 
over het onderwerp heeft bepaald.160 Het antwoord van de bewindsman is dan dat hij nog 
niet zover is.161 Ook klinkt een keer in de Tweede Kamer het geluid dat ‘euthanasie’ wordt 
toegepast162 en dat het goed zou zijn een onderzoek daarna te laten doen.163  
 
In de raadgevende vergadering van de Raad van Europa staat de stervensbegeleiding in 
deze periode wel expliciet op de agenda. Op 29 januari 1976 neemt de vergadering 
aanbeveling nr. 779 aan inzake de rechten van zieken en stervenden. Daarin wordt aan de 
lidstaten onder andere aanbevolen interdisciplinaire nationale onderzoekscommissies in te 
stellen naar de mogelijkheid artsen niet langer strafbaar te stellen als zij in bepaalde 
gevallen ‘euthanasie’ toepassen.164 
 

                                                      
158 Humanistisch Verbond 1976: 44. Volgens het hoofdbestuur moet het ‘euthanatisch’ handelen op 
uitdrukkelijk verzoek van de patiënt voorbehouden blijven aan de medicus, daar deze een eigen 
verantwoordelijkheid heeft en levensmogelijkheden van de patiënt kan onderkennen.  
159 Humanistisch Verbond 1976: 44. 
160 Bijvoorbeeld de D’66 senator Schwartz (Handelingen Eerste Kamer 1974-1975: 544 en 569) en het 
D’66 kamerlid  Imkamp (Handelingen Tweede Kamer 1975-1976: 374). 
161 Bijvoorbeeld staatssecretaris Hendriks (Handelingen Eerste Kamer 1974-1975: 572 en Handelingen 
Tweede Kamer 1975-1976: 820); minister van Justitie Van Agt (Handelingen Eerste Kamer 1975-1976: 
759 en Handelingen Tweede Kamer 1976-1977: 618). 
162 Imkamp (Handelingen Tweede Kamer 1975-1976: 416). 
163 Imkamp (Handelingen Tweede Kamer 1975-1976: 812); De GPV-er Jongeling (Handelingen 
Tweede Kamer 1975-1976: 812). Lamberts (PvdA) vindt het onderzoek geen goed idee omdat het 
onderwerp daarvoor “te teer” is (Handelingen Tweede Kamer 1975-1976: 813) en staatssecretaris 
Hendriks sluit zich daarbij aan (Handelingen Tweede Kamer 1975-1976: 820). 
164 De PvdA-er Voogd was samen met de Oostenrijkse Hubinek indiener van de aanbeveling. Zij zijn, 
ter uitvoering van een eerdere motie waarin gevraagd was om een rapport over de rechten van de 
zieke mens, aangewezen als rapporteurs.  
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In 1978 neemt de Tweede Kamer een op de aanbeveling geënte motie aan165. 
 
   De Kamer, ..... overwegende, dat de maatschappelijke discussie over het vraagstuk 

van de euthanasie nog volop in beweging is; voorts overwegende, dat ter zake van 
dit vraagstuk een nadere bezinning over de rol van de overheid wenselijk is; nodigt 
de regering uit, te bevorderen dat een in te stellen staatscommissie advies zal 
worden gevraagd over toekomstig overheidsbeleid inzake euthanasie.166 

 
Uit de standpunten van individuen (paragraaf 3.5) en van organisaties (deze paragraaf) 
blijkt duidelijk dat er in de jaren zeventig geen enkele druk is om euthanasie op de politieke 
agenda te plaatsen. Het algeheel gevoelen lijkt te zijn dat er eerst nog veel gedicussieerd 
moet worden en dat er mogelijk niet-politieke wegen zijn waarlangs het onderwerp naar 
tevredenheid geregeld kan worden. De in het parlement aangenomen motie voor het 
instellen van een staatscommissie ligt in het verlengde van dit gevoelen. 
 

3.7  EEN ZAAK VOOR HET MEDISCH TUCHTCOLLEGE 

In 1977 wordt bekend dat het Medisch Tuchtcollege Amsterdam een uitspraak heeft gedaan 
in een zaak tegen een arts, die een middel heeft toegediend in de wetenschap dat de 
patiënte dientengevolge waarschijnlijk zal overlijden. Een geval dat aangeduid wordt als 
‘indirecte euthanasie’.167 
 
De patiënte in kwestie heeft kanker en is in het ziekenhuis opgenomen, omdat verpleging 
thuis niet langer mogelijk is. De vrouw heeft in toenemende mate last van benauwdheden 
en dreigt te stikken in verband met veelvuldige verstoppingen van haar tracheo-stoma. Ter 
vermijding van verstikking dienen de korsten vele malen per etmaal met een pincet te 
worden verwijderd. Tot de opname is dat doorgaans door haar zelf gedaan. Een gevolg van 
de korstvorming en de daaruit voortvloeiende benauwdheden, is dat de vrouw reeds lange 
tijd niet meer normaal kan slapen. 
 
De arts, tegen wie de klacht is ingediend heeft op de dag van de opname een gesprek met 
de vrouw. Daaruit blijkt dat zij zeer vermoeid is en inziet dat haar situatie hopeloos is. Zij 
beseft dat ze nog maar kort te leven heeft, en dat accepteert ze. De arts heeft met de 
vrouw zelf, met haar oudste dochter en met een voorganger van het kerkgenootschap 
waartoe de vrouw behoort, overlegd over het toedienen van een slaapmiddel. Daarbij is 
besproken dat zij dan mogelijk niet meer wakker zal worden, omdat ze een optredende 
benauwdheid niet zal bemerken. De vrouw wenst desondanks een slaapmiddel toegediend 
te krijgen en de arts heeft haar dat vervolgens gegeven, waarop de vrouw is ingeslapen en 
overleden.  
 

                                                      
165 De motie wordt aangenomen bij zitten en opstaan en de voorzitter constateert dat de aanwezige 
leden van de fracties van de SGP en het GPV tegen deze motie hebben gestemd (Handelingen Tweede 
Kamer 1978-189: 1125). 
166 Handelingen Tweede Kamer 1978-1979: 1053. De motie is ondertekend door Dees (VVD), 
Cornelissen (CDA), Drenth (PvdA), Wessel-Tuinstra (D’66), Nijhof (DS’70) en Beckers-de Bruijn (PPR).  
167 Het gebruik van deze term  wordt door sommigen betwist (onder andere door de redactie van 
Medisch Contact (A.I 1977: 591) en door anderen juist toegejuicht (Muntendam 1977: 799).  Rasker 
behoort tot degenen die de term afwijzen wanneer  hij stelt dat er geen enkele noodzaak bestaat om 
het begrip ‘indirecte euthanasie’ in te voeren, omdat iedere arts bij toepassing ervan min of meer exact 
kan bepalen of er sprake is van pijnbestrijding dan wel van ‘actieve euthanasie’ (Rasker 1977: 1114).  



 3  ‘Euthanasie’ in vele gedaanten 1970-1978 
 

  87 
 
 
 
 
 
 
hoofdstuk3afa 

 

De echtgenoot van de vrouw is, mede op uitdrukkelijk verzoek van haar, niet bij de 
besluitvorming omtrent het toedienen van een slaapmiddel betrokken. Hij is daarover 
naderhand door zijn dochter ingelicht en kan zich er niet mee verenigen. Hij dient een 
klacht in tegen de arts.168 
 
Het Medisch Tuchtcollege is van mening dat de arts met het toedienen van de 
geneesmiddelen niet onjuist heeft gehandeld. Het Centraal Medisch Tuchtcollege bevestigt 
deze beslissing. Bovendien neemt het tuchtcollege het standpunt in dat de arts niet 
verweten kan worden niet vooraf overlegd te hebben met de echtgenoot. Dit is immers 
gebeurd op verzoek van de patiënte. Bovendien is het waarschijnlijk - gezien de houding 
van de echtgenoot ter rechtszitting - dat redelijk overleg met de man op dit punt niet 
mogelijk zou zijn geweest, aldus het Centraal Medische Tuchtcollege.169 
 
Met zijn oordeel bevestigt het Centraal Medisch Tuchtcollege de gedachte die ook in de zaak 
Postma duidelijk is geworden dat de dood als neveneffect te rechtvaardigen is. Een 
dergelijke bevestiging is niet voorhanden wat betreft levensbekorting door het nalaten van 
handelen - dan wel omdat de patiënt verdere behandeling weigert, dan wel omdat die 
behandeling niet langer als medisch zinvol wordt gezien. Deze vorm van levensbekorting is 
nooit voor de rechter gebracht en aangenomen moet worden dat juristen die stellen dat het 
strafrechtelijk geen probleem is, gelijk hebben. 
 

TER AFSLUITING 

Begin jaren zeventig is er veel belangstelling voor medisch-ethische onderwerpen. Met 
name voor abortus geldt dit, maar toch ook zeker voor problemen aan het einde van het 
leven. Deze belangstelling wordt gestimuleerd door de aandacht van de media voor dit soort 
onderwerpen. 
 
Het thema ‘levensbeëindigend handelen door artsen’ krijgt een sterke impuls met de zaak 
Postma. Het onderwerp zal tot 2002 – het einde van het in dit boek beschreven tijdvak – 
niet meer van de publieke agenda verdwijnen.  
 
Het optreden van de geneeskundig inspecteur als getuige-deskundige in de zaak Postma is 
van bijzonder groot belang geweest. Wat opvalt in diens optreden is dat hij eisen van 
zorgvuldigheid geeft die in feite niet helemaal passen op de zaak die ter beoordeling ligt. Hij 
lijkt een geval van ‘indirecte euthanasie’ voor ogen te hebben en niet de actieve directe 
levensbeëindiging die mevrouw Postma verrichtte. Het resultaat van deze wellicht tactische 
manoeuvre is dat er een rechterlijke uitspraak ligt waarin de dood als neveneffect van 
pijnbestrijding als te rechtvaardigen wordt beoordeeld – een oordeel dat door het Medisch 
Tuchtcollege in 1977 ook is geaccepteerd. Een ander belangrijk gevolg is dat er een begin is 
gemaakt aan de rechterlijke beoordeling van eisen van zorgvuldigheid waaraan artsen zich 
moeten houden bij het toepassen van levensbekortend handelen. 
 
Ook in de periode tussen 1970 en 1978 vormt de juiste omschrijving van het begrip 
‘euthanasie’ nog steeds een probleem. In deze periode ontstaat een groot draagvlak voor 
het idee dat de dood als neveneffect van pijnbestrijding en de dood als gevolg van het 
nalaten van of stoppen met een behandeling vallen onder het gerechtvaardigde medische 
                                                      
168 Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1978: 205-206. De man heeft eerst een klacht ingediend bij de 
politie. Daar bleek dat men het geen zaak voor justitie achtte (Lindeboom 1979: 53). 
169 Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1978: 52: 206. 
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handelen. Het is dan ook de vraag of dit handelen aangeduid moet worden met de term 
‘euthanasie’.  
 
Twee problemen zijn aan deze discussie gekoppeld. Het eerste is of de diverse vormen van 
levensbekorting wel van elkaar te onderscheiden zijn. Met name ten aanzien van het 
onderscheid tussen de dood als neveneffect  van de pijnbestrijding en de actieve 
levensbeëindiging wordt gewezen op vloeiende overgangen. Het tweede is dat de 
definiëring van de term onderdeel is van de strijd tussen voor- en tegenstanders van de 
mogelijkheid van actieve levensbeëindiging. Tegenstanders vinden dat de term ‘euthanasie’ 
niet gebruik moet worden voor geaccepteerde vormen van levensbekorting. Sommige 
voorstanders van de mogelijkheid van actieve levensbeëindiging hebben de neiging het 
onderscheid tussen de verschillende vormen te relativeren. 
  
In het debat over de morele toelaatbaarheid proberen voorstanders van de mogelijkheid van 
actieve levensbekorting de tegenstanders over te halen door de morele relevantie van het 
onderscheid tussen enerzijds ‘passieve euthanasie’ en ‘actieve euthanasie’ en anderzijds 
tussen ‘langzame’ en ‘snelle euthanasie’ te betwisten.  
 
De principiële argumenten in het debat zijn niet veranderd. Voorstanders verdedigen hun 
positie met ‘barmhartigheid’ en ‘zelfbeschikking’. Tegenstanders wijzen op de eerbied aan 
het leven verschuldigd, het risico dat het vertrouwen in de medische stand wordt geschaad 
en het gevaar van normerosie. In de jaren zeventig, de jaren dat overbevolking 
maatschappelijk een belangrijk thema was, werd in het publieke debat over euthanasie 
incidenteel ook een link gelegd tussen levensbeëindiging en bevolkingspolitiek. 
 
Wat betreft de participanten in het debat is het van belang dat er een nieuw type deelnemer 
is bijgekomen: belangengroeperingen die het patiëntenperspectief vertegenwoordigen (SVE 
en NVVE). De KNMG, die wel ten aanzien van het abortusvraagstuk maar niet ten aanzien 
van het vraagstuk van de levensbekorting in deze periode haar koers verlegd heeft, heeft 
ook een ander type tegenvoeter gekregen: het NAV. Een ander nieuw type participant zijn 
de officiële en niet-officiële adviesorganen zoals de Gezondheidsraad.  
 
De stelling dat artikel 293 van het Wetboek van Strafrecht veranderd moet worden, wordt 
slechts incidenteel gehoord. Opvallend is dat NVVE en SVE deze eis (nog) niet stellen. Veel 
druk op politieke organen om iets aan de zaak van de euthanasie te doen is er dan ook niet. 
Het enige wat eventueel als druk zou kunnen werken is de aanbeveling van de Raad van 
Europa. De Tweede Kamer neemt de aanbeveling in ieder geval serieus door de regering te 
verzoeken een staatscommissie in te stellen. 




