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Hoofdstuk 6 
 

De reïficatie van 
medisch handelen rond het levenseinde 

 
 
6.1 Inleiding 
In 1989 vond men in regeringskringen dat er iets moest worden gedaan aan de heersende 
onduidelijkheid omtrent de omvang van de euthanasie-praktijk.1 De PvdA en het CDA hadden in 
het regeerakkoord vastgelegd dat er een onderzoekscommissie moest worden gevormd om die 
onduidelijkheid weg te nemen. Op 17 januari 1990 was de ‘Commissie Remmelink’ - vernoemd 
naar voorzitter en vooraanstaand strafrechtjurist Jan Remmelink -, een feit. De commissie kreeg als 
opdracht rapport uit te brengen over “de stand van zaken met betrekking tot de praktijk van het 
handelen of nalaten door een arts dat leidt tot het levenseinde van een patiënt, al dan niet op diens 
uitdrukkelijk en ernstig verzoek”.2 

De Commissie Remmelink gaf het Instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg van de 
Erasmus Universiteit te Rotterdam opdracht onderzoek te doen op basis waarvan de Commissie 
haar rapport zou kunnen schrijven. Het werd het eerste landelijke onderzoek in een reeks van drie, 
waarvan de rapporten in 1991, 1996 en 2003 werden gepubliceerd. Het eerste onderzoek kwam 
onder leiding te staan van de arts en hoogleraar epidemiologie Paul van der Maas. Voor de 
onderzoeken van 1996 en 2003 zou hij die taak delen met Van der Wal, wiens onderzoek in het 
vorige hoofdstuk werd besproken. Bij de onderzoeken werd samengewerkt met het Centraal 
Bureau voor de Statistiek. 

Van der Maas et al. (1991) kregen een breed geformuleerde opdracht informatie te verzamelen 
over diverse aspecten van de euthanasie-praktijk in Nederland. De aandacht zal hier voornamelijk 
uitgaan naar de meest centrale doelstelling van het onderzoek, die ook gold voor de latere twee 
onderzoeken. De onderzoekers kregen als belangrijkste taak tot “kwantitatief correcte schattingen 
(te) komen van het voorkomen van euthanasie en andere belangrijke beslissingen”.3 

Alvorens ik inga op de gevolgde onderzoeksmethode is het van belang te vermelden dat het 
onderzoek van Van der Maas et al. in 1990 gepaard ging met de geboorte van de 
meldingsprocedure die ruim tien jaar later, in iets gewijzigde vorm, wettelijk werd verankerd in de 
Wet Toetsing Levensbeëindiging op Verzoek (2002).4 Van belang, omdat de meldingsprocedure 

                                                 
1 Weyers sprrekt onder andere in het kader van de roep om een onderzoek van verschillende politieke partijen, van een 
‘politiek van afhouden’. Een wettelijke regeling van het euthanasie-vraagstuk liet door de instelling van de 
onderzoekscommissie, de uitvoering en evaluatie van het onderzoek, veel langer op zich wachten dan waarschijnlijk 
nodig was. Weyers (2004), hoofdstuk 8. 
2 Van der Maas et al. (1991) 
3 Van der Maas et al. (1991: 5). Ook moest onderzoek worden gedaan naar de kenmerken van de betrokken patiënten 
en de betrokken artsen. Daarnaast moest worden onderzocht in hoeverre artsen bekend waren met de 
zorgvuldigheidseisen ten aanzien van de besluitvorming bij euthanasie alsmede hoe die eisen in de praktijk werden 
nageleefd en gehanteerd. Ten slotte moest worden nagegaan onder welke voorwaarden artsen naar waarheid zouden 
willen melden dat zij euthanasie hadden verleend. 
4 De instelling van de meldingsprocedure was het gevolg van onderhandelingen die de kans op welslagen van het op 
handen zijnde onderzoek moest bevorderen. In mei 1990 hielden toenmalig Minister van Justitie Hirsch Ballin en 
Staatssecretaris van Volksgezondheid Simons ruggespraak met de KNMG. De KNMG was bereid haar leden te 
adviseren om aan het landelijke onderzoek mee te werken, op voorwaarde dat de melding van euthanasie zodanig 
geregeld zou worden dat melding geen onaanvaardbare belasting zou betekenen voor de arts, de patiënt en andere 
betrokkenen. In augustus 1990 voldeed de KNMG aan haar deel van de afspraak met de minister. Aan alle artsen in 
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staat of valt met consensus over betekenis en concreet gebruik van classificerende begrippen. 
Artsen worden immers geacht het eigen handelen te classificeren aan de hand van het 
begrippenkader van de Staatscommissie, om vervolgens dat handelen te melden dat tot de 
levensbeëindigende categorieën moet worden gerekend.5 

Met het oog op de begripsverwarring die onderzoekers als Hilhorst, Benjaminsen en Melief 
onder artsen hadden geconstateerd, is het opmerkelijk dat die procedure werd ingesteld. Wellicht 
werd de tegenstrijdigheid tussen enerzijds de begripsverwarring en anderzijds een procedure die 
afhankelijk is van consensus over het gebruik van classificerende begrippen niet opgemerkt, of 
werd de bestaande verwarring voor de werking van de procedure niet problematisch geacht. Ik heb 
geen publicatie uit die tijd gevonden waarin dit eventuele probleem werd opgemerkt. In de loop 
van dit hoofdstuk zal het nog aan de orde komen, aangezien de landelijke onderzoeken van 1996 
en 2003 onder andere de werking van meldingsprocedure moesten evalueren. In deel III zal 
worden aangetoond dat begripsverwarring de werking van de meldingsprocedure belemmert. 

Hoewel het eerste landelijke onderzoek gepaard ging met de instelling van de 
meldingsprocedure, was het onderzoek zelf eerst en vooral gericht op de beoogde 
frequentieschattingen. Daarvoor ontwikkelden Van der Maas et al. een classificatie-systeem dat in 
het onderzoeksrapport van 1991 uitvoerig is toegelicht. In de onderzoeken van 1996 en 2003 is 
dezelfde methode gebruikt, niet alleen omdat die succesvol werd geacht maar ook omdat daarmee 
de gegevens voor verschillende jaren met elkaar konden worden vergeleken. 

Ik zal in dit hoofdstuk diverse kanttekeningen plaatsen bij het gebruikte classificatie-systeem. 
Tevens zal ik laten zien dat het succes van de gehanteerde methode heeft bijgedragen aan wat ik zal 
noemen ‘de reïficatie van medisch handelen rond het levenseinde’.6 Daarmee doel ik op de 
overtuiging dat de officieel onderscheiden handelingscategorieën ook in werkelijkheid eenduidig en 
objectief te onderscheiden handelingen zouden zijn. Die overtuiging heeft zich genesteld in de 
hoofden van beleidsmakers die sinds 1991 in belangrijke mate varen op de cijfers uit de landelijke 
onderzoeken. Met de onderzoekscijfers verdween het probleem van begripsverwarring op de 
medische werkvloer uit het maatschappelijke en politieke zicht. Met de publicatie van het laatste 
onderzoeksrapport in 2003 deed echter een nieuwe categorie - ‘terminale sedatie’ - haar intrede. 
Deze nieuwe handelingscategorie gaf veel aanleiding tot verwarring, wat leidde tot een hernieuwde 
discussie over de betekenis van classificerende begrippen. Het genoemde proces van reïficatie werd 
daarmee weer enigszins doorbroken. 

                                                                                                                                                            
Nederland werd een brief verstuurd waarin de KNMG opriep medewerking te verlenen aan het onderzoek dat weldra 
van start zou gaan. Twee maanden daarna werden de eerste vragenlijsten verstuurd door Van der Maas et al. en de 
maand daarop werd de meldingsprocedure ingesteld. Hoewel de meldingsprocedure (nog) geen wettelijke 
aanknopingspunt had, stuurde het college van procureurs-generaal van het openbaar ministerie na overleg met de 
minister van justitie, op 2 november 1990 een brief aan alle hoofdofficieren van justitie. Daarin werd gesteld “met heet 
verzoek in de toekomst overeenkomstig deze procedure te handelen”. De brief is opgenomen in het Rapport van de 
Commissie Remmelink (1991: 66). In Medisch Contact werd de procedure met een zucht van verlichting aangekondigd 
als “Richtlijnen meldingsprocedure euthanasie en hulp bij zelfdoding. Jarenlange onduidelijkheid voorbij”. De 
voorbereidingen voor het onderzoek en de standpunten van de verschillende (politieke) partijen staan beschreven in 
Weyers (2004: 292-294). 
5 De procedure van 1990 kwam er samengevat op neer dat de arts geen verklaring van natuurlijk overlijden mag 
opmaken in geval van euthanasie, hulp bij zelfdoding of levensbeëindiging zonder verzoek. De arts waarschuwt de 
gemeentelijk lijkschouwer die de gegevens in ontvangst neemt. De gemeentelijk lijkschouwer brengt op zijn beurt 
verslag uit aan de officier van justitie. De officier beslist in overleg met de lijkschouwer of er een verklaring van geen 
bezwaar tegen lijkbezorging kan worden afgegeven en adviseert de top van het Openbaar Ministerie over eventuele 
vervolging. Als dat nodig wordt geacht, geldt tevens een instructie bij eventueel optreden van de politie. Daarbij moet 
discretie worden betracht, om vooral de nabestaanden een vervelende (lees: criminaliserende) nasleep te besparen. 
Later werd de procedure iets gewijzigd. Zo zijn in 1998 de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie ingesteld het 
OM te adviseren omtrent het oordeel over de zorgvuldigheid waarmee de arts had gehandeld. In 2002 werd het oordeel 
van de toetsinscommissies definitief. In geval van onzorgvuldigheid wordt het OM ingeschakeld. Toetsing van 
levensbeëindiging zonder verzoek is altijd de taak van het OM gebleven. 
6 Reïficeren is iets tot een zelfstandigheid maken. Reïficatie kan worden omschreven als het proces waarin een 
geconstructueerde abstractie wordt beschouwd als een concreet aanwijsbare entiteit. 
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6.2 Classificeren onder regie van de onderzoekers  
Het onderzoek uit 1991 was opgebouwd uit drie deel-onderzoeken. 

1) Ten eerste werd een steekproef genomen van het totale aantal sterfgevallen gedurende een 
aantal maanden in Nederland. Aan de behandelend artsen werd gevraagd een aantal 
gegevens over deze sterfgevallen te verstrekken. Dat gebeurde door middel van een 
schriftelijke vragenlijst, door de onderzoekers de ‘standaardlijst’ genoemd. Dit 
‘sterfgevallen-onderzoek’ werd uitgevoerd in samenwerking met het CBS. 

2) Ten tweede werd een steekproef getrokken uit in Nederland werkzame huisartsen, 
verpleeghuisartsen en specialisten. Met ruim 400 artsen werden uitgebreide interviews 
afgenomen waarbij over medische beslissingen rond het levenseinde werd gesproken. Dat 
gebeurde met behulp van een sterk gestructureerde vragenlijst waarin een breed scala aan 
onderwerpen werd behandeld. Naast allerlei andere informatie werden op basis van de 
interviews aparte kwantitatieve schattingen gemaakt, die vooral dienden om de schattingen 
afkomstig uit het sterfgevallen-onderzoek te staven. 

3) Ten slotte werd de geïnterviewde artsen gevraagd om gedurende zes maanden voor elk 
sterfgeval de standaardlijst van het sterfgevallen-onderzoek in te vullen. Daarmee zouden 
de schattingen uit de andere onderzoeksdelen mogelijk verder kunnen worden 
onderbouwd. In de onderzoeken van 1996 en 2003 is dit deel van het onderzoek niet 
herhaald. 

 
De frequentieschattingen zijn voornamelijk gebaseerd op het sterfgevallen-onderzoek en de daarbij 
gehanteerde standaardlijst, die in alle drie de landelijke onderzoeken is gebruikt.7 Vooral de 
standaardlijst zal daarom in detail worden besproken. 

Met behulp van de standaardlijst moest duidelijk worden of er bij een sterfgeval sprake was 
geweest van medisch handelen rond het levenseinde, en zo ja van welke categorie. Omdat de 
“resultaten van het onderzoek aan de wetgevingsdiscussie moesten kunnen bijdragen” gingen de 
onderzoekers uit van de categorieën die voor die discussie relevant waren.8 Dat hield in dat het 
begrippenkader van de Staatscommissie als uitgangspunt werd genomen. 

Van der Maas et al. veronderstelden dat de op dat moment geldende officiële definities onder 
artsen in de praktijk soms verschillend werden geïnterpreteerd. Zij benadrukken dat “er bij iedere 
gekozen indeling afgrenzingsproblemen blijven bestaan”, en “voor medici relevante verschillen in 
beslissingssituaties voor juristen soms juist minder relevant (zijn), en omgekeerd”.9 “[O]mdat de 
respondent toch waarschijnlijk een eigen interpretatie van dergelijke zwaar beladen begrippen 
heeft”, besloten de onderzoekers dat het classificeren van het handelen van de arts zoveel mogelijk 
onder eigen regie moest plaatsvinden.10 Daarmee moest worden vermeden dat begripsverwarring 
de betrouwbaarheid van de bevindingen zou verstoren. Het werd dus níet aan de deelnemende 
artsen zelf overgelaten om hun handelen te classificeren als euthanasie of andere vorm van medisch 
handelen rond het levenseinde. In de vragenlijst kwamen begrippen als ‘euthanasie’ niet voor 
omdat “artsen ondanks het geven van definities, toch op zeer verschillende wijze invulling kunnen 
geven aan die definities”.11 In de brief die de onderzoekers ter toelichting bij de vragenlijst 
verstuurden werd het woord ‘euthanasie’ wel genoemd. Het werd echter tussen aanhalingstekens 
geplaatst en niet gedefinieerd, zodat de betekenis van het begrip onbepaald bleef.12 

                                                 
7 De standaardlijst werd geëxporteerd om ook de praktijk van medisch handelen rond het levenseinde in België 
(Vlaanderen) en Australië te onderzoeken. Kuhse et al. (1997), Deliens et al. (2000) 
8 Van der Maas et al. (1991:13) 
9 Van der Maas et al. (1991:13) 
10 Van der Maas et al. (1991: 197) 
11 Van der Maas et al. (1991: 92) 
12 In de brief ten behoeve van het sterfgevallenonderzoek is de onderzoeksopdracht verwoord als een onderzoek “naar 
de stand van zaken met betrekking tot de praktijk van het handelen of nalaten door een arts dat tot gevolg heeft het 
levenseinde van een patiënt te bespoedigen, al dan niet op diens uitdrukkelijk verzoek. Het onderzoek bestrijkt 
derhalve een breder terrein dan de term “euthanasie” doet vermoeden”. (Van der Maas, 1991: 181). In de brieven die 
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6.3 Classificeren aan de hand van Vier Cruciale Vragen:  
De uiteindelijke vragenlijst is opgebouwd op een manier die ook de belastingdienst wel gebruikt in 
haar formulieren. Om bijvoorbeeld te bepalen in welke tariefgroep de belastingbetaler thuishoort, 
moet een aantal vragen met ja of nee worden beantwoord. Deze vragen vormen samen een 
stroomschema dat de invuller keurig naar de passende categorie leidt. Een belangrijk verschil is 
echter dat de belastingbetaler kan zien in welke categorie zijn antwoorden hem brengen. Dat was 
bij de artsen niet zo. Zij zagen niet welk label er aan de hand van hun antwoorden uiteindelijk op 
hun handelen zou worden geplakt. 
 
 
4. Heeft U of een collega één of meer van de volgende handelwijzen uitgevoerd (of doen uitvoeren), rekening houdend 
met de waarschijnlijkheid  dat deze handelwijze het levenseinde van de patiënt zou bespoedigen (zowel 4a, 4b als 4c 
beantwoorden): 
4a het niet instellen van een behandeling*?   0 Ja 0 Nee 
4b het staken van een behandeling*?    0 Ja 0 Nee 
4c het intensiveren van pijn- en/of symptoombestrijding 
d.m.v. morfine of vergelijkbare preparaten?   0 Ja 0 Nee 
 
5. Was het bespoedigen van het levenseinde mede het doel  
van de bij vraag 4c aangegeven handelwijze?   0 Ja 0 Nee 
 
6. Is het overlijden het gevolg van één of meer van de volgende handelwijzen, waartoe door U of een collega is 
besloten met het uitdrukkelijke doel het levenseinde te bespoedigen: (zowel 6a als 6b beantwoorden) 
6a het niet instellen van een behandeling*?   0 Ja 0 Nee 
6b het staken van een behandeling*?    0 Ja 0 Nee 
 
7. Is het overlijden het gevolg van het gebruik van een middel** dat door u of door een collega werd voorgeschreven 
verstrekt of toegediend met het uitdrukkelijke doel het levenseinde te bespoedigen (of de patiënt in staat te stellen zelf 
het leven te beëindigen)?13 
       0 Ja 0 Nee 
 
* in dit onderzoek wordt onder behandeling ook sondevoeding verstaan 
** het kan gaan om één of meer middelen; ook morfine wordt soms met dit doel gebruikt. 
 
 
Figuur 6.1: De Vier Cruciale Vragen van de Standaardlijst 14 

 
De onderzoekers lichten toe dat het classificeren geschiedde “aan de hand van vier belangrijke 
vragen: wat doet de arts; met welke intentie doet de arts dat; heeft de patiënt om die handelwijze 
verzocht; en was de patiënt wel of niet in staat zijn mening over de handelwijze kenbaar te 
maken”?15 Om vast te stellen wat de arts deed, werden de volgende handelwijzen onderscheiden, 
die ook in combinatie zouden kunnen voorkomen: 1) het niet instellen van een behandeling, 2) het 
staken van een behandeling en ten slotte 3) het toedienen, verstrekken of voorschrijven van 
middelen. De respondent is gevraagd aan te geven met welke intentie de handeling werd verricht. 
Daarvoor is onderscheid gemaakt in drie oplopende gradaties van intentie; 1)‘rekening houdend 
met de waarschijnlijkheid’ het levenseinde te bespoedigen, 2) ‘mede met het doel’ het levenseinde te 

                                                                                                                                                            
naar de te interviewen artsen werd verstuurd staat explicieter vermeld dat het gaat om “het komen tot een 
verantwoordde schatting van het aantal gevallen van euthanasie (levensbeëindigend handelen op verzoek) en het 
bewust levensbeëindigend handelen of nalaten al dan niet op verzoek, in de medische praktijk”. (Van der maas, 1991: 
183). In de interviews kon de term euthanasie niet worden vermeden. Zie ook paragraaf 6.4.  
13 In deze vraag werd de arts ook nog verzocht aan te geven wie het middel uiteindelijk toediende (bijvoorbeeld arts, 
collega-arts, verpleegkundige, patiënt). 
14 Overgenomen uit de vragenlijst in de bijlage van het onderzoeksrapport uit 1991. Dezelfde vragen werden gebruikt 
in de latere onderzoeken van 1996 en 2003. 
15

 van der Maas et al. (1991: 92) 
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bespoedigen, en 3) ‘met het uitdrukkelijke doel’ het levenseinde te bespoedigen. Ten slotte is 
gevraagd of de patiënt al dan niet om de handelwijze had verzocht. 

De vragenlijst van het sterfgevallen-onderzoek bestond in totaal uit 24 vragen. In bovenstaande 
figuur (6.1) zijn de vragen (vraag 4 tot en met 7 in de oorspronkelijke lijst) weergegeven op basis 
waarvan werd bepaald welke handelwijze zich had voorgedaan en met welke intentie dat was 
gebeurd. De volgorde van de vragen, zo wordt toegelicht,  is bewust zo gekozen, dat er een “zekere 
ordening van ‘lichtere’ naar ‘zwaardere’ handelwijzen en intenties ontstaat”.16 Beslissend voor de 
uiteindelijke classificatie was welke van de vragen als laatste met ‘ja’ werd beantwoord. Op deze 
wijze werden de handelingen gedifferentieerd naar enerzijds levensbeëindigend en anderzijds 
normaal medisch handelen. 

Om te bepalen van welke categorie ‘levensbeëindigend handelen’ sprake was geweest werd 
vervolgens nog gevraagd wat de rol van de patiënt was geweest. Of er sprake was van enerzijds 
euthanasie of hulp bij zelfdoding of anderzijds levensbeëindiging zonder verzoek werd ten eerste 
bepaald door het antwoord op de vraag of de beslissing over de (laatstgenoemde) handelwijze op 
grond van een uitdrukkelijk verzoek van de patiënt was genomen. Vervolgens werd gevraagd of de 
arts de patiënt op dat moment in staat achtte zijn of haar situatie te overzien en daarover een 
besluit te nemen. In onderstaand schema is weergegeven hoe op basis van de gegeven antwoorden 
wordt bepaald van welke vorm van medisch handelen rond het levenseinde sprake is geweest. 
 

 
Gegeven antwoorden 

 

 
Handelen door de onderzoekers geclassificeerd als 

 
 
- “Ja” op vraag 4a, 4b, 6a óf 6b 
- “nee” op vraag 7. 

 
staken en/of niet aanvangen van een behandeling 

 
- “Ja” op vraag 4c of 5, 
- “nee” op vraag 7 

 
symptoom en/of pijnbestrijding 

 

- “Ja” op vraag 7 
- toediening middel  
door behandelend medicus. 
- Uitdrukkelijk verzoek van wilsbekwame 
patiënt 

 
 

euthanasie 

- “Ja” op vraag 7 
- toediening middel door patiënt zelf. 
- Uitdrukkelijk verzoek van wilsbekwame 
patiënt 

 
 

hulp bij zelfdoding 

- “Ja” op vraag 7 
- middel door behandelend medicus. 
- Geen verzoek van patiënt. 

 
levensbeëindiging zonder verzoek 

 
Figuur 6.2: Classificatieschema bij de sterfgevallen-vragenlijst 

 
Ten aanzien van het classificatie-systeem valt een aantal dingen op. Zo hangt het onderscheid 
tussen enerzijds levensbeëindigend handelen en anderzijds het staken en/of niet aanvangen van een 
behandeling niet af van de intentie van de arts. Het staken en/of niet aanvangen van een 
behandeling met het uitdrukkelijke doel het levenseinde te bespoedigen die volgens de arts ook het 
overlijden tot gevolg had, wordt het handelen niet als levensbeëindiging maar als staken/niet 
aanvangen van een behandeling geclassificeerd. Met het classificatie-systeem is uitsluitend sprake 
van levensbeëindigend handelen als er middelen zijn toegediend. 

                                                 
16 Van der Maas et al. (1991: 94) 
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De scheiding tussen enerzijds symptoom- en /of pijnbestrijding en anderzijds levensbeëindigend 
handelen, hangt daarentegen wel af van de intentie. Als dat is gebeurd ‘rekening houdend met’ of 
‘mede met het doel’ het levenseinde te bespoedigen, is er sprake van normaal medisch handelen in 
de vorm van pijnbestrijding. Het handelen van een arts wordt dus uitsluitend geclassificeerd als 
euthanasie, hulp bij zelfdoding of levensbeëindiging zonder verzoek, als de arts aangeeft dat het 
overlijden het gevolg was van middelen die zijn toegediend met het uitdrukkelijke doel het 
levenseinde te bespoedigen. Alvorens in te gaan op diverse kanttekeningen bij het classificatie-
systeem, wordt in de komende paragraaf ingegaan op het interview-gedeelte van het onderzoek. 
 
6.4 Interviews 
Zoals gezegd zijn ook schattingen gemaakt op basis van de interviews die bij artsen werden 
afgenomen. Ook bij de afname van de interviews werd het classificeren van de gedragingen zoveel 
mogelijk in eigen hand gehouden teneinde het probleem van begripsverwarring te vermijden. 
Tijdens de interviews waren het de interviewers die bepaalden hoe de handelingen waarover de 
geïnterviewde artsen vertelden, moesten worden geclassificeerd. 

De interviewers, zelf artsen, werden met uitgebreide instructies en een omvangrijke 
voorgestructureerde vragenlijst op pad gestuurd. Om de systematiek van de vragenlijst goed onder 
de knie te krijgen werden alle interviewers gedurende twee dagen getraind. In de vragenlijsten 
scoorden de interviewers de antwoorden van de artsen door middel van het aankruisen van hokjes. 
Er was dus geen sprake van open interviews waarin de geïnterviewde vrijuit vertelde en de 
interviewer het vertelde als zodanig noteerde. 

De interview-vragenlijst hanteert dezelfde systematiek als de standaardlijst, die in de vorige 
paragraaf is besproken. In de interviews werd het handelen dus op basis van dezelfde criteria 
geclassificeerd als in het sterfgevallen-onderzoek. In tegenstelling tot het schriftelijke sterfgevallen-
onderzoek, kon tijdens de interviews echter niet worden vermeden dat cruciale begrippen als 
euthanasie bij naam werden genoemd. Om begripsverwarring tegen te gaan, werden vragen met 
betrekking tot bijvoorbeeld euthanasie ingeleid door de interviewer, die daarin nadrukkelijk de 
definitie gaf die in het interview moest worden gevolgd. Daarvoor werd de definitie van de 
Staatscommissie gebruikt.17 Het was steeds de cruciale taak van de interviewer ervoor te zorgen dat 
handelingen waarover de arts naar aanleiding van vragen vertelde, op de juiste manier werden 
geclassificeerd en gescoord. Als de arts zelf bijvoorbeeld aangaf wel eens euthanasie te hebben 
verleend, vroeg de interviewer de arts eerst te vertellen waar het precies om ging. De interviewer 
moest dan beoordelen of het ook werkelijk ging om euthanasie zoals in het onderzoek 
gedefinieerd. Als dat niet het geval was, moest de interviewer kijken onder welke categorie het wel 
thuishoorde, en de daarbij horende vragen stellen.18 

Duidelijk is dat er alles aan is gedaan het classificatieproces ook in de interviews gecontroleerd te 
laten verlopen. Door alle interviewers dezelfde training te geven en het verloop van de interviews te 
regisseren met behulp van de strak gestructureerde vragenlijst, werd niet alleen eventuele 
begripsverwarring onder geïnterviewde artsen vermeden maar werd ook een mogelijk vertekenende 

                                                 
17 De introductie die de interviewer voorlas bij de vragen met betrekking tot ‘het handelen op verzoek van de patiënt’, 
luidde: “Ik wil het met u hebben over euthanasie en hulp bij zelfdoding. Zoals u waarschijnlijk wel weet wordt 
euthanasie in Nederland omschreven als het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een ander dan de betrokkene 
op diens verzoek. Hulp bij zelfdoding wordt omschreven als het opzettelijk hulp verlenen bij een levensbeëindigend 
handelen door de betrokkenen op diens verzoek”. Vervolgens stelde de interviewer de eerste vraag. Van der Maas et 
al., Vragenlijst bij het onderzoek (1990: 15). 
18 In de vragenlijsten werd de interviewer middels geschreven instructies herhaaldelijk herinnerd aan zijn taak het 
classificatie-proces te bewaken. Ook bevat de vragenlijst een korte toelichting waar de interviewer zich strikt aan diende 
te houden. In de vragenlijsten zelf staan steeds cursief gedrukte instructies die betrekking hebben op de zogenaamde 
routing die de interviewer moet volgen om de antwoorden op de juiste wijze en op de juiste plek te scoren. Een 
voorbeeld van een dergelijke instructie: “Het gaat in deze set alleen om gevallen waarin geneesmiddelen zijn toegediend 
of vertrekt en niet om gevallen waarin bijvoorbeeld de ‘knop is omgedraaid’. Deze horen thuis in set E. Vraag nu dus 
om een ander geval”. Van der Maas et al., Vragenlijst bij het onderzoek (1990:19). 
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invloed van de interviewers zelf zoveel mogelijk ongedaan gemaakt. De betrouwbaarheid en 
objectiviteit van de bevindingen moest op deze wijze worden gegarandeerd, wat inhoudt dat de 
gevonden resultaten consistent en reproduceerbaar zouden zijn en zoveel mogelijk onafhankelijk 
van persoonlijke invloeden tot stand zouden komen. 

In paragraaf 6.7 worden de frequentieschattingen uit het onderzoek weergegeven. De cijfers 
afkomstig uit de interviews blijken slechts in geringe mate af te wijken van de cijfers gebaseerd op 
het schriftelijke sterfgevallen-onderzoek. Dat duidt erop dat de gedragingen in beide deel-
onderzoeken op dezelfde wijze zijn onderscheiden en geteld, waarmee het classificatie-systeem lijkt 
te hebben gefunctioneerd zoals de onderzoekers dat voor ogen hadden. Wel bleek tijdens de 
interviews dat er haken en ogen zitten aan het classificeren op basis van intenties. 
 
6.5 Kanttekeningen bij het classificatie-systeem (I): Intenties in het onderzoek versus 
intenties in het (straf-)recht 
Het onderscheid tussen pijnbestrijding en levensbeëindigend handelen (al dan niet op verzoek), 
hangt in het onderzoek af van de gerapporteerde intentie van het handelen. In deze en in paragraaf 
6.10 zijn argumenten bijeengebracht waaruit blijkt dat het onderscheidend vermogen van 
gerapporteerde intenties beperkt is. Intenties lijken daarom niet bijzonder geschikt om te dienen als 
criterium bij het classificeren van medisch handelen rond het levenseinde. Hoewel de onderzoekers 
benadrukken dat de intentie van de arts “een van de moeilijkste begrippen” in het onderzoek is 
geweest, blijft een bespreking van die moeilijkheden in het rapport beperkt tot een “beschouwing 
van algemene aard” van een enkele pagina.19 Waarom werd besloten te classificeren op basis van 
gerapporteerde intenties is niet toegelicht. 

Dat besluit is echter opmerkelijk, aangezien intenties in het strafrecht juist zoveel mogelijk 
buiten de deur worden gehouden.20 Althans, dat geldt voor de subjectieve intenties waar het 
classificatie-systeem op is gebaseerd. De intenties zoals daar in het het onderzoek naar is gevraagd, 
zijn subjectief in de zin dat ze alleen direct kenbaar zijn voor de arts die heeft gehandeld. Intenties 
in die zin leveren in het (straf-) recht een probleem op, aangezien ze moeilijk te bewijzen zijn. Bij 
de totstandkoming van een rechtelijk oordeel worden subjectieve intenties daarom zoveel mogelijk 
buiten beschouwing gelaten. In plaats daarvan wordt gekeken naar “de intenties van de gedraging 
zelf, zoals die maatschappelijk haar betekenis heeft”.21 Dat betekent dat intenties zoveel mogelijk 
worden geobjectiveerd door ze af te leiden uit het handelen zelf. In plaats van ‘geobjectiveerde 
intenties’ wordt  in het strafrecht doorgaans gesproken van opzet.22 

In het strafrecht worden verschillende vormen van opzet onderscheiden, die gesitueerd zijn op 
het continuüm tussen enerzijds ‘willens en wetens’ handelen en anderzijds ‘onachtzaamheid’. 
Achtereenvolgens worden onderscheiden opzet met ‘zekerheids- of noodzakelijkheidsbewustzijn’23, 

                                                 
19 Van der Maas et al. (1991: 14) 
20 Ik heb mij met name laten leiden door twee veel gebruikte juridische handboeken. Hazewinkel Suringa & Remmelink 
(1991) en Jörg & Kelk (1992). Ik heb juist edities gebruikt die begin jaren negentig verschenen, om met zekerheid te 
vermijden dat ik het classificatie-systeem van Van der Maas et al. zou beschouwen aan de hand van inzichten die 
mogelijk ná hun onderzoek pas zijn ontwikkeld. 
21 Jörg & Kelk (1992: 69) 
22 Van opzet bestaat geen wettelijke definitie. Wel zou een boekenkast kunnen worden gevuld met juridische 
geschriften over de wijze waarop opzet (dolus) en het daaraan gerelateerde begrip schuld (culpa) in het (straf-)recht 
zouden moeten worden opgevat. Het valt ver buiten het bereik van dit proefschrift daar diep op in te gaan. Ik heb mij 
beperkt tot enkele opmerkingen die in dit kader van belang zijn en ook elders in dit boek nog van pas zullen komen. 
23 Hiervan is bijvoorbeeld ook sprake als een gedraging op een ander motief is gebaseerd dan het uiteindelijke gevolg 
ervan, maar dat gevolg stond vooraf wel onomstotelijk vast en de redelijk actor wist dat ook. Een voorbeeld, in dit 
kader genoemd door beide hiervoor geraadpleegde handboeken (zie noot 20), is het klassieke verhaal van de man die in 
1875 een schip opblies om daarmee de verzekeringspenningen op te strijken. Het geld was uiteindelijk wat hij wilde, 
maar hij kon er zeker van zijn dat zijn bom niet alleen het schip zou vernietigen, maar dat bij de explosie ook de 
bemanning om het leven zou komen. Hij pleegde dan ook minstens doodslag. Jörg en kelk (1992: 96), Hazewinkel 
Suringa & Remmelink (1991: 187) 
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opzet met ‘waarschijnlijkheidsbewustzijn’24 en opzet met ‘mogelijkheidsbewustzijn’ ofwel 
‘voorwaardelijk opzet’.25 Wat deze vormen met elkaar gemeen hebben is dat het aanknopingspunt 
voor opzet niet wordt gezocht in subjectieve drijfveren, maar in kennis van gevolgen. Als het kwalijke 
gevolg zeker, met grote waarschijnlijkheid of mogelijk zal optreden en de actor wéét dat op het 
moment van handelen of kon dat hebben voorzien, dan heeft hij dat gevolg (strafrecht-) juridisch 
beschouwd ‘opzettelijk’ veroorzaakt. Daarbij wordt ‘weten’ doorgaans geobjectiveerd door uit te 
gaan van wat een normaal mens redelijkerwijs geacht wordt te (kunnen) weten.26 

Juridisch beschouwd is er daarom bij alle door de Staatscommissie onderscheiden vormen van 
medisch handelen rond het levenseinde sprake van opzettelijke levensbeëindiging. Immers, al die 
handelingen hebben als voorzienbaar gevolg dat het levenseinde zeker, waarschijnlijk of mogelijk 
sneller intreedt dan zonder die handelingen het geval zou zijn geweest. In hoofdstuk 3 is 
beschreven hoe de Staatscommissie in 1985 bepaalde dat een aantal van die handelingen 
desalniettemin níet als levensbeëindigend handelen moeten worden beschouwd. Eén van die 
handelingen betreft het toedienen van pijnbestrijdende middelen door een arts. Mogelijk heeft 
pijnbestrijding als “nevengevolg een verhaasting van het overlijden”, stelde de Staatscommissie. 
Hoewel er in zo’n geval sprake is van ‘voorwaardelijke opzet’27, heeft de Staatscommissie bepaald 
dat dergelijk handelen als normaal medisch handelen mag worden beschouwd en daarmee valt 
binnen de medische exceptie. Want, zo schrijft de Staatscommissie, “het doel van de behandeling is 
niet het beëindigen van leven, maar het verlichten van het lijden”.28 

Zoals inmiddels duidelijk is geworden hebben Van der Maas et al. het begrippenkader van de 
Staatscommissie als uitgangspunt voor het in hun onderzoek gehanteerde classificatie-systeem 
genomen. Waarschijnlijk is het door de Staatscommissie gemaakte onderscheid tussen 
levensbeëindiging en pijnbestrijding voor de onderzoekers aanleiding geweest om intenties als 
classificatie-criterium te gaan hanteren. Uit onderstaande passage, waarin het onderscheid wordt 
gespecificeerd, blijkt echter dat de Staatscommissie het “doel van de behandeling” niet relateert aan 
de subjectieve intentie van de arts, maar aan de eigenschappen van de handeling zélf: 
 

Bestaat er in het concrete geval geen medische indicatie voor de betreffende handeling, of 
overschrijdt de geneeskundige opzettelijk de aangewezen dosering of had hij ook een ander 
middel kunnen gebruiken, dat niet als neveneffect levensbeëindiging heeft, dan is het doel niet 
de verlichting van het lijden, maar de beëindiging van het leven. In dat geval valt de handeling 
van de arts onder werking van artikel 293 Sr.29 
 

                                                 
24 Dit heeft betrekking op de persoon die geacht wordt te kunnen weten dat een bepaald funest gevolg met grote 
waarschijnlijkheid zal intreden, en desondanks toch zijn gang gaat. Hier is sprake van opzet met 
waarschijnlijkheidsbewustijn. Een voorbeeld hiervan is het zogenaamde Hoornse-taart-arrest. Het betrof een man B. die 
een vergiftigde taart opstuurde met het doel marktmeester M. uit de weg te ruimen. Hij wist echter dat M. getrouwd 
was, en dat zijn vrouw aanwezig zou zijn als de taart arriveerde. M. at geen hap, in tegenstelling tot zijn echtgenoot M., 
die overleed. Omdat duidelijk werd dat B. wist dat de vrouw waarschijnlijk van de taart zou eten, maar desondanks 
niets had gedaan om dat te voorkomen, werd opzet bewezen geacht. Jörg en kelk (1992: 98), Hazewinkel Suringa & 
Remmelink (1991: 188) 
25 Hiervan is sprake als niet de zekerheid van het gevolg, maar wel de mogelijkheid aanwezig is. Een voorbeeld is een 
automobilist die inhaalt, en zich van de mogelijkheid van een botsing bewust is. Jörg & Kelk (1992: 96). “Bij 
voorwaardelijke opzet is het wilselement geheel aanwezig; het kenniselement is echter afgezwakt tot een slechts 
beseffen van de mogelijkheid van een gevolg.” Hazewinkel Suringa & Remmelink (1991: 189) 
26 De jurist Remmelink benadrukt in dat kader: “Wanneer het (...) gaat om strafbare feiten – met name misdrijven – zal 
de bewering, dat men het wel geweten heeft, maar zich op het moment van handelen van niets bewust was, veelal niet 
door de rechter aanvaard worden waarbij de ‘bewijswaardering’ mede door normatieve momenten wordt bepaald.” 
Hazewinkel Suringa & Remmelink (1991: 192) 
27 Zowel de jurist Blad als officier van justitie Josephus-Jitta hebben benadrukt dat er sprake is van ‘voorwaardelijke 
opzet’. Zie 5.4 
28 Staatscommissie (1985: 77) 
29 Staatscommissie (1985: 77) 
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Met deze redenering volgt de Staatscommissie de binnen het strafrecht gebruikelijke strategie om 
intenties te objectiveren. De aandacht wordt niet gevestigd op hetgeen zich in het hoofd van de 
arts heeft afgespeeld, maar op de controleerbare aspecten van het concrete handelen zoals het 
gekozen middel, de gegeven dosering en de vraag of de handeling medisch geïndiceerd was. 

In het onderzoek is die strategie ten aanzien van het onderscheid tussen pijnbestrijding en 
levensbeëindigend handelen niet gekozen, en is dat onderscheid gebaseerd op de door de arts 
gerapporteerde subjectieve intenties. Het rapport geeft geen aanwijzingen waaruit blijkt dat de 
onderzoekers zich bewust zijn geweest dat zij daarmee een koers inzetten die afwijkt van gangbare 
juridische doctrines.30 Die koers heeft er evenwel toe geleid dat het classificeren van een belangrijk 
deel van de gevonden gevallen van medisch handelen rond het levenseinde, problematisch zou zijn. 

Dat geldt in het bijzonder voor handelen dat gepaard gaat met de door de onderzoekers 
onderscheiden midden-intentie ‘mede met het doel het levenseinde te bespoedigen’. Aanvankelijk 
hadden de onderzoekers slechts twee intentie-vormen willen gebruiken in het classificatie-systeem 
(“rekening houden met de waarschijnlijkheid dat” en “met het uitdrukkelijke doel” het levenseinde 
te bespoedigen). Een voorstudie wees echter uit dat er gevallen waren waarbij “geen van beide 
omschrijvingen naar het oordeel van de arts recht deed aan zijn intentie”.31 Vandaar de tussenvorm, 
die volgens de onderzoekers duidt “op een situatie waarin de dood van de patiënt weliswaar niet 
voorop stond, maar ook niet onwelkom was”.32 In het onderzoek is handelen dat de arts aangaf te 
hebben verricht met de midden-intentie, geclassificeerd als normaal medisch handelen. Dat is 
opmerkelijk, aangezien noch de juridische literatuur noch het rapport van de Staatscommissie 
ondersteuning biedt voor dat besluit. 

Strikt genomen wordt er volgens de doctrine van het dubbel effect (zie ook paragraaf 3.7) met 
de midden-intentie een ethische grens overschreden. Het negatieve effect (de dood) is immers geen 
onbedoeld nevengevolg meer, maar is mede het doel van handelen en wordt daarmee gewild. Dat 
de midden-intentie ook juridisch problematisch is, kan worden geïllustreerd aan de hand van een 
analogie die is opgenomen in Leenen’s Handboek Gezondheidsrecht.33  Pijnbestrijding met de dood als 
voorzien maar onbedoeld neveneffect - vergelijkbaar met de lichtste intentie-vorm in het 
onderzoek -, wordt door Leenen vergeleken met een riskante chirurgische ingreep. Beide 
handelingen hebben de dood als mogelijk gevolg maar moeten, mits medisch geïndiceerd, níet als 
levensbeëindigend handelen worden geclassificeerd omdat de dood niet het doel van handelen is. 
Hoe nu, zou Leenen een riskante chirurgische ingreep ‘mede met het doel het levenseinde te 
bespoedigen’ classificeren? 

Of bij toediening van middelen met de midden-intentie een juridische grens wordt gepasseerd, is 
op basis van informatie over de intentie alleen niet of nauwelijks te zeggen. Voor de juridische 
classificatie zou het noodzakelijk zijn te weten of de arts een middel en dosis gaf met een 
daadwerkelijk levensbekortend effect. Dosering en middel zijn in het classificatiesysteem van de 
onderzoekers echter niet meegewogen.34 Uitgaande van de veronderstelling dat de gerapporteerde 

                                                 
30 Behalve de mogelijkheid dat het besluit van de onderzoekers voortkwam uit praktische onderzoeksoverwegingen, 
kan dat besluit te maken hebben met het feit dat de onderzoekers geen juristen zijn, maar artsen. In hoofdstukken 7 en 
8 zal aan de hand van eigen empirisch onderzoek duidelijk worden dat een belangrijk verschil tussen het classificeren 
door artsen en juristen is gelegen in de mate waarin zij subjectieve intenties daarbij betrekken. 
31 Van der Maas et al. (1991:15) 
32 Van der Maas et al. stellen dat de midden-intentie  “strikt geredeneerd” in de categorie “intentioneel handelen” valt. 
Hoewel zij die niet noemen, lijkt deze redenering te zijn gebaseerd op de doctrine van het dubbel effect (zie paragraaf 
3.7). Wat de onderzoekers precies bedoelen met ‘intentioneel handelen’, wordt niet toegelicht. “Om als niet-
intentioneel te kunnen worden beschouwd mag het neveneffect eigenlijk niet worden gewild” (cursivering dvt). De 
onderzoekers beargumenteren niet op welke gronden zij tot de beslissing zijn gekomen het ‘eigenlijk’ terzijde te leggen. 
Van der Maas et al. (1991: 15) 
33 Leenen (1989: 302) 
34 Welk middel en in welke dosis het werd gegeven, is in de standaardlijst wel gevraagd. Over de antwoorden op die 
vragen is in de verschillende rapporten (1991, 1996, 2003) echter niets vermeld. Was dat wel gebeurd, dan hadden de 
onderzoekers de juridische onduidelijkheid wellicht kunnen wegnemen. Admiraal & Griffiths (2001) hebben ertoe 
opgeroepen dat dat voor het onderzoek van 2003 zou gebeuren. De oproep, die tot kamervragen leidde, had echter 
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intentie parallel loopt met de keuze voor een bepaald middel en een bepaalde dosis, dan kiest een 
arts die zegt te hebben gehandeld ‘mede met het doel het levenseinde te bespoedigen’ voor een 
dodelijker middel of een hogere dosering dan een arts die dat zegt te hebben gehandeld ‘rekening 
houdend met de waarschijnlijkheid dat’ het levenseinde daarmee zou worden bespoedigd. In dat 
geval zou het rapport van de Staatscommissie geen ondersteuning bieden voor het besluit het 
toedienen van middelen ‘mede met het doel’ te classificeren als ‘normaal medisch handelen’. De 
arts lijkt dan immers te hebben gekozen voor een hogere dosering of een dodelijker middel dan 
nodig voor pijnbestrijding alleen. En dan, stelt de Staatscommissie, “is het doel niet de verlichting 
van het lijden, maar de beëindiging van het leven. In dat geval valt de handeling van de arts onder 
werking van artikel 293 Sr”.35 

Hierbij moet worden aangetekend dat er de afgelopen jaren twijfels zijn gerezen over de mate 
waarin morfine - het middel dat in de meeste gevallen bij pijnbestrijding wordt gegeven - 
daadwerkelijk een levensbeëindigend effect heeft (zie ook noot 34). Die twijfels maken het nog 
lastiger grip te krijgen op de vraag hoe het toedienen van pijnbestrijdende middelen ‘mede met het 
doel’ of ‘met het uitdrukkelijke doel’ het levenseinde te bespoedigen zou moeten worden 
geclassificeerd. In paragraaf 8.4 ga ik daar nog op in. 

Een laatste kanttekening moet worden gemaakt bij de wijze waarop met het classificatie-systeem 
gevallen van levensbeëindiging al dan niet op verzoek worden geïdentificeerd. Voorwaarde 
daarvoor is, dat de arts moet hebben ingevuld dat het overlijden van de patiënt gevolg is geweest 
van het toedienen van middelen met ‘het uitdrukkelijke doel het levenseinde te bespoedigen’. Al 
zou een jurist vastgesteld willen zien of de handeling ook daadwerkelijk tot de dood heeft geleid, 
lijkt hier op het eerste gezicht weinig aan af te dingen. Toch is het opmerkelijk dat de intentie bij 
levensbeëindiging op deze wijze wordt omschreven. Halverwege de jaren tachtig werd in de 
jurisprudentie met betrekking tot euthanasie, met succes een beroep gedaan op de juridische figuur 
van noodtoestand in de zin van een conflict van plichten.36 Later is dat ook gebeurd in enkele 
gevallen van levensbeëindiging zonder verzoek.37 De strafuitsluitingsgrond komt neer op de 
juridische erkenning van het gegeven dat een arts in de moderne medische praktijk klem kan 
komen te zitten tussen enerzijds de medische plicht het leven te eerbiedigen en anderzijds de 
medische plicht het lijden van de patiënt te verlichten. Als een arts in die noodtoestand besluit 
levensbeëindigend te handelen, kan dat mogelijk worden gerechtvaardigd. Maar dat kan alleen als er 
sprake is geweest van ernstig lijden. Zonder lijden kan het bedoelde conflict van plichten immers 
niet ontstaan. Kortom, levensbeëindiging door een dokter is alleen toelaatbaar als een arts daarmee 
lijden wilde verlichten. De dood is dan niet zozeer het doel, maar eerder het enige overgebleven 
middel waarmee verlichting van lijden kon worden bereikt. De intentie ‘met het uitdrukkelijk doel 
het levenseinde te bespoedigen’, biedt echter geen ruimte voor deze nuancering. Áls mogelijk 
toelaatbaar levensbeëindigend handelen zou moeten worden omschreven aan de hand van de door 
de onderzoekers geformuleerde intenties, zou dat met het oog op de uitgangspunten van het 
controle-systeem, eigenlijk beter zijn omschreven als handelen ‘mede met het doel het levenseinde 
te bespoedigen’. 

                                                                                                                                                            
geen succes. Groenewoud (2002) heeft wel gegevens gepresenteerd over de gegeven dosis in combinatie met de 
intentie zoals gerapporteerd in het onderzoek van Van der Wal et al. (1996). Zij vermoedt dat het toedienen van 
middelen waarvan artsen zelf denken dat het mogelijk of zeker een levensverkortend effect heeft gehad, een dergelijk 
effect in werkelijkheid vaak niet gehad heeft. Maar, Groenewoud houdt nadrukkelijk een slag om de arm: “our data did 
not enable us to determine whether any specific dosage of morphine actually hastened the patient’s death” 
Groenewoud (2002: 99). Groenewoud geeft geen antwoord op de vraag of de onderzochte toedieningen van morfine 
binnen de perken bleven van de voor pijnbestrijding vereiste dosis, of dat willens en wetens werd overgedoseerd. Zie 
ook paragraaf 8.4. 
35 Staatscommissie (1985: 77) 
36 Die rechtvaardigingsgrond werd voor het eerst door de rechter geaccepteerd in het Schoonheim-arrest in 1984. 
Nederlands Jurisprudentie, 1985, no. 6. Zie paragraaf 3.13. 
37 Dit gebeurde in de zaken Prins en Kadijk. Zie paragraaf 3.14. 
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Het is denkbaar dat artsen die het eigen handelen wellicht zelf zouden classificeren als 
levensbeëindiging al dan niet op verzoek, dezelfde redenering hebben gevolgd en in het onderzoek 
hebben aangegeven middelen te hebben toegediend ‘mede met het doel het levenseinde te 
bespoedigen’. Met het classificatie-systeem is dergelijk handelen gerubriceerd als pijnbestrijding. In 
paragraaf 6.10 kom ik hier nog op terug, en zal aan de hand van een psychologische theorie uiteen 
worden gezet waarom het aannemelijk is dat artsen soms als zodanig kunnen hebben geredeneerd. 
In hoofdstuk 8 (paragraaf 8.4.9) zal aan de hand van interviews nog naar voren komen, dat 
praktiserend artsen in geval van euthanasie inderdaad benadrukken dat zij dat eerst en vooral doen 
om het ondraaglijk lijden van de patiënt op te heffen. 
 
6.6 Kanttekeningen bij het classificatie-systeem (II): ‘medisch zinloos’ 
Een arts kan volgens de systematiek van de standaardlijst uitsluitend levensbeëindigend handelen 
door toediening van een middel. Het staken of nalaten van een behandeling valt daar in het 
onderzoek altijd buiten. Ook het handelen van de arts die een beademingsmachine stilzet, en in de 
vragenlijst aangeeft dat te hebben gedaan met het uitdrukkelijke doel het levenseinde van de patiënt 
te bespoedigen, valt in de categorie normaal medisch handelen. Of de patiënt daartoe al dan niet 
heeft verzocht maakt in deze geen verschil. 

De Staatscommissie stelde dat het staken of niet aanvangen van een behandeling niet moet 
worden geclassificeerd als levensbeëindigend handelen, als de behandeling naar heersend inzicht 
medisch zinloos is geweest. Een arts heeft geen plicht een medisch zinloze handeling voort te zetten, 
zelfs al zou de patiënt dat willen. Een behandeling die medisch zinvol is, zou alleen dan mogen 
worden gestaakt als de patiënt de behandeling weigert en daarmee beroep doet op het recht op 
zelfbeschikking. In dat geval is de arts dat zelfs geboden. Een arts die een medisch zinvolle 
behandeling staakt zonder verzoek van de patiënt, of bij een patiënt die niet wilsbekwaam is, 
verzuimt zijn plicht. In dat geval is er juridisch gesproken geen verschil meer tussen doen of laten, 
en moet worden gesproken van levensbeëindiging.38 

Het criterium ‘medisch zinloos’ is in het classificatiesysteem echter buiten beschouwing 
gelaten.39 De handelingen die werden geclassificeerd en geteld als ‘staken/niet aanvangen van een 
medische behandeling’ werden niet nader gedifferentieerd met behulp van het criterium ‘medisch 
zinloos’.40 

 
6.7 Resultaten 
In onderstaande tabel zijn frequentieschattingen uit de drie landelijke onderzoeken weergegeven.41  
Zoals gezegd is steeds dezelfde methode gebruikt, niet alleen omdat die succesvol werd geacht 

                                                 
38 Rapport Staatscommissie Euthanasie (1985: 43) 
39 In de standaardlijst is in geval van een gestaakte of niet aangevangen behandeling niet gevraagd of (en zo ja op welke 
grond) die behandeling ‘medisch zinloos’ werd geacht. In de interviews gebeurde dat indirect, maar de resultaten van de 
betreffende vraag zijn in het onderzoeksrapport (1991) niet besproken. De arts werd gevraagd wat de belangrijkste 
overwegingen waren om tot het besluit te komen. In het rijtje vooraf bepaalde antwoordcategorieën kon de interviewer 
het antwoord ‘elke medische behandeling was medisch zinloos geworden’ aankruisen. De vraag is op drie plaatsen 
(pagina 82, 89 en 94) in de interview-vragenlijst te vinden. Van der Maas et al. (1991). 
40 Voor het sterfgevallen-onderzoek classificeerden de onderzoekers voor de jaren 1991, 1995 en 2003 respectievelijk 
13%, 13%, en 9% van álle sterfgevallen als voortkomend uit het niet instellen van een behandeling waarbij de arts het 
uitdrukkelijk doel zou hebben gehad het levenseinde te bespoedigen.Van der Wal et al. (2003: 64). In het rapport van 
2003 staan geen gegevens over het al dan niet aanwezig zijn van een verzoek cq. weigering van de patiënt in deze 
gevallen. De rapporten van 1991 en 1996 geven hier wel informatie over. In 1991 en 1996 kon in respectievelijk 37 en 
36 procent van deze gevallen met de patiënt worden overlegd, in de overige gevallen was dat niet meer mogelijk. Van 
der Wal et al. (1996: 87). Dat zou betekenen dat de onderzoekers voor 1991 en 1996 ruwweg 8% van alle sterfgevallen 
classificeerden als gevolg van het staken van een behandeling met uitdrukkelijk doel het levenseinde te bespoedigen 
zonder verzoek van de patiënt. Dit waren bijna allemaal gevallen waarin patiënten buiten bewustzijn waren of zodanig 
dement dat ze niet meer wilsbekwaam werden geacht. Of de betreffende behandelingen ‘medisch zinloos’ was en 
waarom, is onbekend. 
41 De gegevens zijn overgenomen uit het laatste onderzoeksrapport. Van der Wal at al. (2003: 67)  
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maar ook omdat daarmee de gegevens voor verschillende jaren met elkaar konden worden 
vergeleken. Naast de frequenties (percentages) zijn tussen haakjes de absolute getallen 
weergegeven. 
 
Artseninterviews 1990/1991 1995/1996 2001/2002 
Euthanasie 1.9% 

(2.448) 
2.3% 
(3.120) 

2.2% 
(3.088) 

Hulp bij zelfdoding 0.3% 
(386) 

0.4% 
(543) 

0.1% 
(140) 

Levensbeëindiging zonder 
uitdrukkelijk verzoek van de 
patiënt 

 
** 

0.7% 
(950) 

0.6% 
(842) 

Sterfgevallen-onderzoek 1990/1991 1995/1996 2001/2002 
Euthanasie 1.7% 

(2.190) 
2.4% 
(3.256) 

2.6% 
(3.650) 

Hulp bij zelfdoding 0.2% 
(258) 

0.2% 
(271) 

0.2% 
(280) 

Levensbeëindiging zonder 
uitdrukkelijk verzoek van de 
patiënt 

0.8% 
(1.030) 

0.7% 
(950) 

0.7% 
(983) 

Intensivering van pijn- en/of 
symptoombestrijding  

18.8% 
(24.219) 

19.1% 
(25.914) 

20.1% 
(28.216) 

Staken of niet aanvangen 
behandeling 

17.9% 
(23.059) 

20.2% 
(27.406) 

20.2% 
(28.356) 

Totaal aantal Medische 
Beslissingen rond het Levenseinde 

39.4% 
(50.757) 

42.6% 
(57.797) 

43.8% 
(61.485) 

Totaal aantal sterfgevallen 128.824 135.675 140.377 
 
Tabel 6.7.1: Geschatte aantallen medische beslissingen rond het levenseinde (artseninterviews en sterfgevallen-onderzoek) 
** Schatting was op grond van dit deel-onderzoek niet mogelijk 

 
Het eerste landelijke onderzoek en de resultaten die het voortbracht kregen grote aandacht zowel in 
Nederland zelf als in het buitenland, wat werd bevorderd doordat het volledige rapport ook in het 
engels werd gepubliceerd. De aandacht is niet verwonderlijk, want nooit eerder werden landelijke 
cijfers gepubliceerd over de mate waarin euthanasie en aanverwante handelingen zich voordoen. 
Het rapport bevat naast die gegevens bovendien een schat aan (kwantitatieve) informatie die hier 
buiten beschouwing wordt gelaten. De meeste belangstelling ging echter uit naar de 
frequentieschattingen. Enerzijds leverden de schattingen een belangrijke bijdrage aan de 
maatschappelijke discussie over de vraag of een eventuele wetswijziging op het gebied van 
euthanasie in Nederland wenselijk was, en anderzijds werden de cijfers ingezet tegen de vooral in 
het buitenland heersende veronderstelling dat euthanasie in Nederland een ongecontroleerde en 
buitenproportionele praktijk zou zijn.42 

De met het classificatie-systeem tot stand gekomen cijfers gaven voeding aan het idee dat 
medisch handelen rond het levenseinde eenduidig kan worden onderscheiden en geteld als 
behorend tot één van de verschillende categorieën. De uiteindelijke cijfers laten niet zien dat de 
onderzoekers veel hindernissen hebben moeten overwinnen om de onderscheidingen te kunnen 
maken. In het eerste rapport hebben de onderzoekers daarom herhaaldelijk en met klem benadrukt 
dat de cijfers met een slag om de arm moesten worden beschouwd, en dat in het bijzonder het 
onderscheiden van pijnbestrijding en levensbeëindiging problematisch was gebleken. Van der Maas 
at al. constateerden dat er tussen deze categorieën sprake was van een ‘grijs gebied’, waar ook met 
het classificatiesysteem nauwelijks grip op te krijgen was. Zowel voor 1991 en 1996 berekenden de 
onderzoekers dat circa 2% van het totale aantal sterfgevallen tot het ‘grijze gebied’ moesten worden 
                                                 
42 Zie paragraaf 6.13, waar het begeleidende Rapport van de Commissie Remmelink (1991) wordt besproken. 
Overigens zijn dezelfde cijfers ook gebruikt juist te onderbouwen dat de Nederlandse euthanasie-praktijk gevaarlijk is. 
Zie bijvoorbeeld Keown (2002) 
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gerekend. Dat aantal is dus van vergelijkbare grootte als het totale aantal geschatte gevallen van 
euthanasie voor die jaren. De grensgevallen zijn uiteindelijk geclassificeerd en geteld als gevallen 
van pijn- en symptoombestrijding. In 2003 is het grensgebied niet meer berekend. 

Hoe het grensgebied werd vastgesteld en hoe het geïnterpreteerd zou moeten worden, is een 
lastige vraag waar in paragraaf 6.11 uitgebreid op in wordt gegaan. Dat er een grensgebied werd 
gevonden, laat zien dat het classificatie-systeem niet altijd probleemloos functioneerde. In het 
eerste rapport hebben Van der Maas et al. daarom zoals gezegd nadrukkelijk gesteld dat 
voorzichtigheid is geboden bij het trekken van conclusies gebaseerd op de geconstrueerde cijfers. 
Veel gehoor vond die oproep echter niet. In de volgende paragraaf komt aan de orde hoe die 
voorzichtigheid al in het begeleidend schrijven van de Commissie Remmelink vaarwel werd gezegd. 
 
6.8 De reïficatie van medisch handelen rond het levenseinde 
Het onderzoeksrapport van Van der Maas et al. vormde de empirische basis voor het rapport van 
de Commissie Remmelink waarin advies werd uitgebracht over “de stand van zaken met betrekking 
tot de praktijk van het handelen en nalaten door een arts dat leidt tot het levenseinde van de 
patiënt, al dan niet op diens uitdrukkelijk verzoek”.43 Het onderzoeksrapport en het advies werden 
gelijktijdig gepubliceerd. 

 Wie het rapport van de onderzoekers naast het rapport van de Commissie legt zal het niet 
ontgaan dat de toonzetting aanzienlijk verschilt. Waar Van der Maas et al. steeds tot 
voorzichtigheid manen als het gaat om de interpretatie van de onderzoeksgegevens, stelt de 
Commissie in het begin van haar rapport onomwonden dat “met de voltooiing van het onderzoek 
exacte gegevens van een representatief onderzoek beschikbaar (zijn) gekomen”. Met de “feitelijke 
werkelijkheidsbeschrijving” uit het onderzoeksrapport is het inzicht verschaft in de “feitelijke 
werkelijkheid” die noodzakelijk is voor een zinvolle maatschappelijke en politieke discussie.44 

Het verschil in toonzetting uit zich het meest in het gegeven dat de Commissie geen aandacht 
besteed aan het gevonden grijze grensgebied. Het wordt niet eens genoemd. Wanneer de 
frequentieschattingen worden behandeld constateert de Commissie dat “het onderzoeksrapport een 
feitelijk inzicht biedt in de materie waarover de maatschappij, met inbegrip van de politiek, veelal 
veronderstellenderwijs en soms ook in abstracties wordt gesproken”.45 Vervolgens wordt ingegaan 
op het vastgestelde aantal gevallen van euthanasie, die veronderstellingen daarover kennelijk 
definitief overbodig maken. De Commissie “meent te kunnen concluderen dat [het aantal gevallen 
van euthanasie] thans op basis van wetenschappelijk onderzoek in ons land ongeveer het zo-even 
genoemde aantal van 2300 bedraagt”.46 Alle relativerende en nuancerende opmerkingen uit het 
onderzoeksrapport van Van der Maas et al. zijn daarmee teruggebracht tot het woordje ‘ongeveer’. 

Bij bespreking van de categorie pijnbestrijding wordt gesproken over “het opvoeren van de 
dosis medicatie ter bestrijding van pijn of andere symptomen (in de stervensfase), met als 
neveneffect een geringe levensverkorting”.47 Dat daaronder ook gevallen schuilgaan van 
pijnbestrijding ‘mede met het doel’ het levenseinde te bespoedigen, wordt terloops genoemd. In 
paragraaf 6.5 liet ik zien dat noch in het rapport van de Staatscommissie noch in andere juridische 
literatuur argumentatieve ondersteuning kan worden gevonden voor het besluit handelen met deze 
intentie buiten de categorie levensbeëindigend handelen te houden. De onderzoekers hebben dat 
besluit niet onderbouwd. Het is merkwaardig dat ook de Commissie onder aanvoering van een 
vooraanstaand strafrechtjurist, niet heeft beargumenteerd waarom dat wél zou kunnen.48 In 

                                                 
43 Commissie onderzoek medisch praktijk inzake euthanasie (1991: 5) 
44 Commissie onderzoek medisch praktijk inzake euthanasie (1991: 10) 
45 Commissie onderzoek medisch praktijk inzake euthanasie (1991: 13) 
46 Commissie onderzoek medisch praktijk inzake euthanasie (1991: 14) 
47 Commissie onderzoek medisch praktijk inzake euthanasie (1991: 14) 
48 Mischien dat de commissie dat impliciet beargumenteerde door te benadrukken dat het in de meeste van deze 
gevallen zou gaan om patiënten in terminale fase, met als gevolg dat het leven “hooguit enige uren of dagen” werd 
verkort. De commissie is daarom van mening dat de “levensbekorting” in de meeste van deze gevallen eigenlijk “een 
bekorting van het stervensproces” betreft. Commissie onderzoek medisch praktijk inzake euthanasie (1991: 17) Deze 
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hoofdstuk 7 en 8 zal blijken dat er ook vandaag de dag - wellicht als gevolg van het ontbreken van 
de argumentatie voor de gemaakte keuzes -, verdeeldheid bestaat over de vraag hoe handelen met 
dergelijke intentie zou moeten worden geclassificeerd. 

Ten aanzien van de gevallen van staken / niet aanvangen van een behandeling benadrukt de 
Commissie dat een arts gerechtigd is dat te doen, als de patiënt de behandeling weigert óf als hij de 
behandeling “naar medische maatstaven zinloos acht”.49 Dat de onderzoekers het laatste criterium 
niet hebben gebruikt om de getelde gevallen nader te differentiëren, wordt in het rapport van de 
Commissie niet opgemerkt. Kennelijk nam de Commissie aan dat er bij alle gevallen van staken van 
behandeling waar geen sprake was van een verzoek van de patiënt, wel sprake was van medisch 
zinloos handelen. Al deze gevallen, ook die waarbij de arts zei dat te hebben gedaan met het 
uitdrukkelijke doel het levenseinde te bespoedigen, werden zowel medisch-ethisch als juridisch 
onproblematisch neergezet. 

In het rapport wordt ten slotte langer stilgestaan bij de gevallen van levensbeëindiging zonder 
verzoek. Uit het sterfgevallen-onderzoek kwam naar voren dat zich dat in het betreffende jaar iets 
meer dan duizend maal had voorgedaan. Deze gevallen werden na publicatie van het rapport al 
gauw bekend als de ‘duizend van Remmelink’. De Commissie stelt voor om deze gevallen anders te 
classificeren dan de onderzoekers deden. Ze zouden niet moeten worden geclassificeerd als 
levensbeëindiging zonder verzoek - wat juridisch gelijk staat aan ’moord’ -, maar als “het verlenen 
van stervenshulp”.50 De Commissie stelt dat het in deze gevallen veelal gaat om zeer ernstig zieke 
en stervende patiënten die niet meer in staat zijn hun wil kenbaar te maken. ‘Stervenshulp’ zou 
volgens de Commissie zijn gerechtvaardigd “omdat  het lijden van de patiënt ondraaglijk is 
geworden en dat volgens strikte medische maatstaven het leven van de patiënt als opgegeven moet 
worden beschouwd”.51 Als zodanig vindt de commissie dat voor deze gevallen de medische 
exceptie zou moeten gelden, waarmee ze als ‘normaal medisch handelen’ kunnen worden 
beschouwd. 

De Commissie Remmelink concludeert ten slotte dat de cijfers uit het onderzoek niet alleen een 
zeer betrouwbaar maar ook een geruststellend beeld van de medische praktijk in Nederland tonen. 
De wellicht meest kalmerende conclusie was dat euthanasie in Nederland “niet buitensporig vaak 
zou plaatsvinden”.52 Of die conclusie terecht was laat ik in het midden. Waar het hier om gaat is dat 
de Commissie een weergave geeft van het oorspronkelijke onderzoeksrapport dat van vrijwel alle 
nuancerende en relativerende opmerkingen is ontdaan. Door het veelvuldige gebruik bijvoeglijk 
naamwoorden als ‘wetenschappelijk’, ‘feitelijk’, ‘exact’ en ‘betrouwbaar’ hebben de cijfers een 
neutraal en objectief karakter gekregen. Het commissie-rapport kan daarmee worden beschouwd 
als een manifestatie van het proces dat ik de reïficatie van het medische handelen rond het 
levenseinde noem.53 Wat ik daarmee bedoel is het volgende. 

Dit hoofdstuk opende met de constatering dat cijfers en statistieken die worden ingezet in 
politieke debatten, een boodschap met zich dragen die dikwijls impliciet blijft: wat zich laat tellen, is 
kennelijk goed te onderscheiden. De frequentieschattingen uit het onderzoeksrapport en vooral de 
presentatie daarvan in het advies van de Commissie Remmelink suggereren dat gevallen van 
medisch handelen rond het levenseinde eenduidig en onproblematisch kunnen worden 
onderscheiden in verschillende categorieën. Die suggestie komt niet overeen met de gevolgde 
onderzoeksmethode, die juist werd ontwikkeld vanwege de veronderstelling dat het onderscheid in 
de praktijk wordt verstoord door begripsverwarring. De onderzoekers zélf relativeerden die 
boodschap bovendien door herhaaldelijk op te roepen tot voorzichtigheid met betrekking tot de 
                                                                                                                                                            
omkering van begrippen klinkt minder problematisch en is vanuit de arts beschouwd volkomen begrijpelijk. Het 
formele strafrecht is echter blind voor dergelijke nuancering. 
49 Commissie onderzoek medisch praktijk inzake euthanasie (1991: 16) 
50 Commissie onderzoek medisch praktijk inzake euthanasie (1991: 15) 
51 Commissie onderzoek medisch praktijk inzake euthanasie (1991: 15) 
52 Niet duidelijk is waar de grens tussen acceptabel en buitensporig volgens de Commissie zou moeten worden 
getrokken.  
53

 Zie noot 6 voor de betekenis van het begrip ‘reïficatie’. 
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interpretatie van de cijfers en te wijzen op het bestaan van een grijs gebied. Met de reïficatie van 
medische handelingen rond het levenseinde doel ik op het proces waarin de groeiende overtuiging 
ontstaat dat de verschillende levensverkortende handelingen strak begrensde fenomenen zijn die 
eenduidig in getallen zijn te vangen. Die overtuiging zou snel postvatten bij vele onderzoekers, 
politici, juristen, artsen en andere deelnemers aan het euthanasiedebat. 

De gevonden cijfers geven ontegenzeggelijk veel en belangrijke informatie over de omvang van 
de praktijk van medisch handelen rond het levenseinde. Door de cijfers echter van relativerende 
opmerkingen te ontdoen kan de misvatting ontstaan die de filosoof Alfred Whitehead ‘the fallacy 
of misplaced concreteness’ heeft genoemd.54 Dit klassieke idee duidt op de vergissing een 
geconstrueerde abstractie aan te zien voor een concreet en direct aanwijsbare entiteit. Dat dit in 
geval van medisch handelen rond het levenseinde voor problemen kan zorgen, zal in dit hoofdstuk 
en de volgende blijken. 

Nu met het onderzoeksrapport kon worden beschikt over een betrouwbare en feitelijke 
‘werkelijkheidsbeschrijving’ van de Nederlandse praktijk van medisch handelen rond het 
levenseinde, kon verder worden nagedacht over de wijze waarop die praktijk zou kunnen worden 
gereguleerd. Na uitkomst van het onderzoeksrapport en het begeleidend schrijven van de 
Commissie Remmelink zou de euthanasie-discussie zich voornamelijk richten op de mogelijkheden 
waarmee de praktijk van euthanasie, hulp bij zelfdoding en levensbeëindiging zonder verzoek 
transparant en controleerbaar zou kunnen worden gemaakt. Met name de vraag of de 
meldingsprocedure de aangewezen methode was om de zorgvuldigheid van dergelijk handelen te 
garanderen, kwam centraal te staan. 

Terwijl regering en parlement zich over de controle-vraag bogen, werd er begin 1993 ook in 
medische en juridische vakbladen discussie over gevoerd. In die discussie werd nogmaals aan de 
orde gesteld in hoeverre kan worden aangenomen dat medisch handelen rond het levenseinde zich 
helder en ondubbelzinnig laat onderscheiden in de daarvoor ontwikkelde categorieën. 
 
6.9 De constructie-these 
In januari 1993 verscheen een artikel van rechtssocioloog Griffiths dat een reactie uitlokte van 
zowel het onderzoeksteam van Van der Maas et al. als van Van der Wal, die dat team vanaf 1996 
zou komen versterken.55 Ook de arts en toenmalig hoofdredacteur van Medisch Contact Cor 
Spreeuwenberg, reageerde op het betreffende artikel.56  

In het artikel richt Griffiths zich niet op de ethische of juridische vraag onder welke 
omstandigheden levensbeëindigend handelen door artsen al dan niet toelaatbaar zou moeten zijn, 
maar spitst hij zich toe op de meer pragmatische vraag in hoeverre en onder welke omstandigheden 
dergelijk handelen effectief reguleerbaar is. Hij baseert zich daarbij op de gegevens van het 
onderzoek van Van der Maas et al.. Het betoog draait om de stelling dat een effectief controle-
systeem zich niet uitsluitend en alleen zou moeten richten op euthanasie, maar ook de andere 
vormen van medisch handelen rond het levenseinde zou moeten omvatten. De centrale hypothese 
waar die stelling uit voortkomt is het idee dat “een arts die geen ‘euthanasie’ als zodanig wil plegen 
zijn handelen vrij gemakkelijk - in de meeste gevallen niet eens bewust - kan construeren als vallend 
binnen een andere categorie” zoals pijnbestrijding of het staken van een behandeling.57 Het 
handelen van de arts zou dan binnen de categorie ‘normaal medisch handelen’ vallen, en als 
zodanig buiten de invloedsfeer van het juridische controleregime blijven. 

De ‘construeerbaarheid’ van medisch handelen rond het levenseinde achtte Griffiths vooral een 
probleem als het classificeren van dergelijk handelen zou worden gebaseerd op subjectieve 

                                                 
54 Whitehead definieerde dit in 1929 als “neglecting the degree of abstraction involved when an actual entity is 
considered merely so far as it exemplifies certain categories of thought” (1929: 11) 
55 Griffiths (1993). In dezelfde maand als het artikel, verscheen onder de titel De dokter en de dood tevens een uitgebreid 
interview waarin Griffiths de ideeën uit het artikel eveneens uiteenzette. NRC Handelsblad, 21 januari 1993. 
56 Spreeuwenberg (1993) 
57 Griffiths (1993:126) 
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intenties. De effectiviteit van controle zou daardoor kunnen worden ondermijnd. Het 
onderscheiden van primaire en secundaire intenties, zou ook ver afstaan van de werkelijkheid 
waarin medische beslissingen worden genomen, omdat de intentie van de arts betrekking heeft “op 
het hele pakket van gevolgen dat hij verwacht met zijn handelen te bewerkstelligen”.58 Om daar één 
aspect uit te lichten en te benoemen tot dé belangrijkste intentie achtte Griffiths praktisch 
onmogelijk.59 Beslissingen ten aanzien van medisch handelen rond het levenseinde volgen elkaar 
soms zeer snel op en kunnen elkaar onderling beïnvloeden. Het isoleren van één moment in die 
keten van gebeurtenissen met de bij dát moment horende intentie, kwam Griffiths 
werkelijkheidsvreemd voor. Hij beklemtoonde dan ook dat het artsen niet zou kunnen worden 
verweten als zij een geval van medisch handelen rond het levenseinde construeren op een manier 
die hen uitkomt, “want de juridische instrumenten waarmee zij geacht worden te werken zijn niet 
goed toe te passen” (cursivering in origineel).60 

Samenvattend concludeerde Griffiths dat een effectief controleregime zich vanwege de 
construeerbaarheid van het handelen en de “poreuze” categorie-grenzen niet zou kunnen beperken 
tot euthanasie alleen, ook de andere vormen moesten daarbij worden betrokken. Het artikel sluit af 
met een gedachte-experiment waarin Griffiths een alternatief niet-strafrechtelijk controleregime 
voorstelt voor alle vormen van medisch handelen rond het levenseinde. Ik laat dat voorstel hier 
buiten beschouwing, en beperk mij verder tot de reacties op Griffiths’ constructie-these. 

Van der Wal schreef de meest uitgebreide reactie, waarin ook hij aan de hand van gegevens uit 
zijn eigen onderzoek betoogt dat het verstandig zou zijn “euthanasie en hulp bij zelfdoding uit het 
strafrecht te halen en een geëigender toetsingsprocedure in het leven te roepen”.61 De constructie-
these en het idee van poreuze categorie-grenzen wijst Van der Wal echter resoluut van de hand. 
Dat heeft niet zozeer met de redenering zelf te maken, maar vooral met de grond waarop die 
volgens van der Wal is gebouwd: “Griffiths baseert zijn redenering op wantrouwen jegens de artsen 
en op de noodzaak van machtscontrole, wegens het grote risico van machtsmisbruik bij MBL”.62 
Van der Wal ziet weliswaar “glijdende overgangen tussen sommige vormen” van medisch handelen 
rond het levenseinde, en eveneens erkent hij het bestaan van een grijs gebied tussen 
levensbeëindiging en pijnbestrijding, maar Griffiths zou het probleem tot buiten proporties 
opblazen.  

“Griffiths telt appels en peren op”, stelt Van der Wal, omdat hij euthanasie op één hoop zou 
gooien met andere handelingen zoals het “staken van een operatie, het afzien van chemotherapie of 
het geven van pijnstilling met als neveneffect een eerder overlijden”.63 De redenering van Griffiths 
zou teveel leunen op het gegeven dat de handelingen werden onderscheiden op basis van 
subjectieve intenties en te weinig aandacht besteden aan andere aangrijpingspunten voor 
classificatie. Van der Wal waarschuwde daarbij dat uitbreiding van het controleregime naar de 
andere handelingen rond het levenseinde het sterven zou bureaucratiseren, contraproductief zou 
werken en bovendien zou kunnen leiden tot defensieve geneeskunde.  

Ook van de onderzoeksgroep van Van der Maas ontving Griffiths geen bijval. Griffiths zou 
doen 
 

alsof de verschillende MBL [medische beslissingen rond het levenseinde] niet goed uit elkaar te 
houden zijn, ook niet voor de arts zelf. Ons onderzoek laat echter zien dat die verschillende 

                                                 
58 Griffiths (1993:126) 
59 Griffiths illustreerde het paradoxale aspect van intenties bij medisch handelen rond het levenseinde door een 
vergelijking te maken met het bestraffen van een kind. “Je ‘wil’ niet dat het zeer doet, want dat is helemaal je bedoeling 
niet, maar tevens ‘wil’ je wel dat het zeer doet, want anders heeft het geen effect”. Griffiths (1993: 126) 
60 Griffiths (1993: 127) 
61 Van der Wal (1993: 447) 
62 Van der Wal (1993: 447) 
63 Van der Wal (1993: 448) 
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MBL juist goed te onderscheiden zijn, waarbij ze uiteraard wel in combinatie kunnen 
voorkomen.64 
 

Kortom, ook Van der Maas et al. verwierpen de constructie-these. Wel werd onderkend dat het 
door hen gevonden grensgebied te maken heeft “met de ‘speelruimte’ die een arts heeft om zijn 
eigen intenties te interpreteren en te benoemen”, maar dat een deel van de euthanasiegevallen 
daardoor wellicht niet als zodanig zouden worden gemeld, had volgens Van der Maas et al. 
 

niets te maken met het feit dat de arts zijn intentie verdoezelt, maar met het feit dat een arts na 
zorgvuldig te hebben gehandeld, niet wil worden verdacht van moord en niet de rompslomp 
van justitieel onderzoek wil.65 

 
Ook Van der Maas et al. lijken het betoog van Griffiths vooral op te vatten als een motie van 
wantrouwen in de arts. Opmerkelijk is dat zij tegelijkertijd suggereren dat het controle-probleem 
vooral te maken zou hebben met het feit dat artsen niet bereid zouden zijn zich daaraan te 
onderwerpen. 

Ten slotte reageert de arts Spreeuwenberg op Griffiths.66 Spreeuwenberg maakte vergelijkbare 
bezwaren als bovenstaande auteurs. Ook hij onderkent de “glijdende overgangen” die Van der 
Maas et al. hadden gevonden. Zijn naar eigen zeggen grootste bezwaar was echter: 
 

dat Griffiths’ uitgangspunt niet deugt. (…) Elke suggestie dat de Nederlandse artsen bij 
substantieel meer dodingen betrokken zijn dan de 2.300 gevallen van euthanasie, 400 van hulp 
bij zelfdoding, en 1.000 van levensbeëindigend handelen zonder verzoek, miskent de diepte-
interviews die Van der Maas et al. hebben uitgevoerd. (…) Als er gefundeerd reden zou zijn 
datgene wat artsen doen te wantrouwen, dan moet ál het handelen van artsen voor overlijden 
van patiënten worden gecontroleerd.67 
 

Het woord ‘substantieel’ kan natuurlijk alle kanten op, maar het ruim 2.500 gevallen tellende 
grensgebied dat door de onderzoekers vooral op basis van de interviews werd vastgesteld (zie 
paragraaf 6.11), lijkt toch achtenswaardig. Zeker met het oog op de ontwikkeling van een controle-
systeem zou het vreemd zijn de gevallen uit het grijze gebied als irrelevant terzijde te schuiven. 

Het is duidelijk dat Griffiths’ betoog niet met applaus werd ontvangen. Een reden daarvoor lijkt 
te zijn geweest dat zijn opponenten het betoog voornamelijk hebben opgevat als een uiting van 
wantrouwen in de medische stand. De veronderstelling dat de constructie-these zou zijn geworteld 
in wantrouwen, is in alle reacties terug te vinden. Dat is opmerkelijk, want de kern van de these 
stelt niet dat artsen onbetrouwbaar zijn maar dat het aangebrachte onderscheid tussen ‘normaal 
medisch handelen’ en ‘levensbeëindigend handelen’ te broos zou zijn om de effectiviteit van een 
controle-systeem dat uitsluitend voor één van de twee geldt, te kunnen garanderen. Het woord 
‘constructie’ is wellicht geassocieerd met het beeld dat artsen hun handelen bewust, strategisch en 
stiekem zouden vormgeven op een manier die controle opzettelijk saboteert. Daarmee lijkt de 
aandacht te zijn afgeleid van de mogelijkheid dat artsen ook te goeder trouw kunnen kiezen voor 
een handeling die niet eenduidig als levensbeëindiging te classificeren is. 

Die mogelijkheid problematiseert de effectiviteit van het controle-apparaat. Immers, dat 
controle-apparaat was en is volledig gebaseerd op zelf-rapportage door artsen. De 

                                                 
64 Pijnenborg et al. (1993: 453) Opmerkelijk in het kader van het citaat is dat Van der Maas et al. een classificatie-
systeem hadden ontwikkeld dat juist was gebaseerd op de vooronderstelling dat artsen niet in staat zijn de 
classificerende begrippen eenduidig toe te passen. 
65 Pijnenborg et al. (1993: 453) 
66 Spreeuwenberg refereert met name aan een uitgebreid interview met Griffiths in NRC Handelsblad, waarin hij de 
ideeën uit het artikel eveneens uiteenzette, zie noot 52. 
67 Spreeuwenberg (1993: 129) 



 100 

meldingsprocedure vereist dat artsen zelf bepalen in hoeverre er sprake is van euthanasie, hulp bij 
zelfdoding of levensbeëindiging zonder verzoek. De eerder besproken onderzoekers Hilhorst, Van 
Wijmen, Benjaminsen, Blad en Melief hebben in hun onderzoek gewezen op ‘begripsverwarring’ 
onder artsen. Van der Maas et al. hadden daarom een classificatie-systeem ontworpen dat precies 
dat probleem van begripsverwarring moest omzeilen. Hoewel de aanduiding wat verschilt, is het 
probleem van begripsverwarring nauw gelieerd aan de constructie-these. Beide zijn geworteld in het 
idee dat het classificeren van medisch handelen rond het levenseinde allerminst een eenduidig en 
vanzelfsprekend proces is. 

In zijn reactie schrijft Spreeuwenberg: “Door te suggereren dat artsen iets anders hebben 
bedoeld dan ze hebben opgegeven, plaatst Griffiths – mijns inziens ten onrechte – een vraagteken 
bij (…) het onderzoek door Van der Maas et al.”.68 In de komende paragraaf zal ik aannemelijk 
maken waarom het plaatsen van een dergelijk vraagteken niet zo onterecht was en dat een dergelijk 
vraagteken bovendien kan worden geplaatst zónder daarmee de integriteit van artsen in twijfel te 
trekken. Overigens blijkt dat Spreeuwenberg de constructie-gedachte mettertijd allerminst onzinnig 
vond. In 1996 gaf hij in het voorwoord van een studie van de antropoloog Robert Pool - waar ik 
later nog kort op terugkom - zelf een mooie en treffende omschrijving van het vraagstuk: 

 
Omdat de praktijk weerbarstig is, stellen betrokkenen hun interpretaties en definities zodanig bij 
dat een bepaalde handeling daardoor wel of niet onder de officiële definities valt. Euthanasie is 
geen objectieve gebeurtenis of handeling, maar wordt als zodanig in het discours van de 
betrokkenen geconstrueerd.69 

 
6.10 Kanttekeningen bij het classificatiesysteem (III): cognitieve dissonantie 
Om de vermeende begripsverwarring onder artsen te omzeilen kenden Van der Maas et al. een 
centrale rol toe aan de door artsen aangegeven intentie bij het handelen. In deze paragraaf zal ik 
betogen dat met het binnenhalen van intenties een probleem ontstaat dat vergelijkbaar is met het 
probleem dat daarmee moest worden vermeden. De psychologische theorie van cognitieve 
dissonantie maakt duidelijk waarom het niet vanzelfsprekend is dat artsen wier handelen het 
levenseinde hebben bespoedigd, achteraf zullen zeggen dat zij dat deden met het “uitdrukkelijke 
doel het levenseinde te bespoedigen”.70 Daarnaast kan de theorie worden toegepast op de 
constructie-these die in de voorgaande paragraaf werd besproken. 

Toen de verpleeghuisarts Bert Keizer naar aanleiding van de engelse vertaling van zijn boek Het 
refrein is Hein werd geïnterviewd door de buitenlandse pers, deed hij een uitspraak die treffend 
illustreert dat het inschatten van intenties moeilijkheden met zich meebrengt: 
 

Now just how you would characterize this use of morphine depends on where you are: talking 
to a journalist from Reader’s Digest you would say, or should say, that you only meant to ease 
the pain, and the thought that the medication hastened her death never even crossed your mind. 
Writing for The New York Times you would say that you realized it would hasten her end but 
that was certainly not your purpose. Talking to your wife that evening you would say: I don’t 
know whether she had more pain this morning, but, Jesus, I was so relieved when she died 3 
hours after I doubled the dosage.71 

 
Het citaat toont dat het duiden van het eigen gedrag in termen van intenties een kwestie kan zijn 
van psychisch jongleren, waarbij strategische overwegingen een invloedrijke rol kunnen spelen. De 
persoon die zijn gedrag motiveert weegt zijn woorden zorgvuldig en maakt een keuze die afhangt 

                                                 
68 Spreeuwenberg (1993: 129) 
69 Voorwoord in Pool (1996: 12). 
70 In deze paragraaf maak ik gebruik van een artikel dat eerder werd gepubliceerd. Van Tol (2001) 
71 Ik trof het citaat aan op de website van de Engelse uitgever van Keizer’s vertaalde boek Het refrein is Hein. Keizer 
(1996) De link loopt inmiddels dood. 
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van de toehoorder en hoe hij zichzelf en zijn gedrag aan die toehoorder wil presenteren. Dit 
probleem - vergelijkbaar met het probleem van sociale wenselijkheid waar Hilhorst in het kader van 
begripsverwarring op wees (zie paragraaf 5.1) -, speelt dikwijls in sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek: “people, unlike rocks, respond to being measured”.72 

Keizer’s citaat kan worden gelezen als de suggestie dat artsen soms bewust en strategisch 
zouden liegen over de ‘werkelijke’ intentie bij medisch handelen rond het levenseinde. Hoewel in de 
vorige paragraaf al bleek dat die suggestie alleen al tot verontwaardiging kan leiden, kan niet 
worden uitgesloten dat er - ook bij het invullen van anonieme vragenlijsten - soms sprake zal zijn 
van oneerlijk antwoorden. Het hoeft echter niet zo te zijn dat de arts zijn ‘werkelijke’ intentie 
doelbewust verdraait. Om in het voorbeeld van Keizer te blijven is het denkbaar dat een arts die de 
dosis morfine verdubbelde, zowel tegenover Reader’s Digest, de New York Times als zijn vrouw 
vasthoudt aan de oprechte overtuiging dat zijn intentie niet de dood was maar het bestrijden van 
pijn en lijden. Volgens de theorie van ‘cognitieve dissonantie’ is het zelfs waarschijnlijk dat een arts zijn 
handelen op die manier zal duiden. 

In 1957 lanceerde de sociaal psycholoog Festinger deze klassieke theorie, die nog altijd met 
regelmaat wordt bevestigd.73 Met cognitieve dissonantie wordt gedoeld op de psychische spanning 
die ontstaat als iemand heeft gehandeld op een wijze die botst met zijn overtuigingen. Festinger’s 
theorie veronderstelt dat de persoon de ontstane cognitieve spanning zal trachten te reduceren. Dat 
zal bij voorkeur gebeuren door het gedrag te verklaren op een wijze die zijn overtuigingen 
ongeschonden laat. In het uiterste geval zullen de overtuigingen worden aangepast, vaak zonder dat 
de persoon in kwestie zich bewust is van de aanpassing.74 Hoe dit concreet in zijn werk gaat wordt 
duidelijk door de theorie toe te passen op medisch handelen rond het levenseinde, handelen dat bij 
uitstek cognitieve dissonantie oproept.75 

Als een arts heeft gehandeld op een wijze die het leven van een lijdende patiënt al dan niet op 
verzoek heeft beëindigd of verkort, ontstaat haast per definitie cognitieve dissonantie. Immers, 
enerzijds weet de arts levensbekortend te hebben gehandeld en anderzijds heeft hij de professionele 
plicht het leven van de patiënt te eerbiedigen. De vraag is hoe een arts de ontstane spanning oplost 
als hem, zoals in het onderzoek van Van der Maas et al., wordt gevraagd met welke intentie hij 
heeft gehandeld. 

Festinger’s theorie voorspelt dat de arts in eerste instantie geneigd zal zijn de spanning te 
verminderen, op een wijze die hem in staat stelt al zijn normatieve overtuigingen in ere te houden. 
Daar slaagt hij het minst in met het antwoord: ik heb gehandeld ‘met het uitdrukkelijke doel het 
levenseinde te bespoedigen’. Dat antwoord druist immers geheel in tegen de medisch-ethische 
norm het leven te eerbiedigen. Het antwoord ‘ik heb middelen toegediend, rekening houdend met 

                                                 
72 Stone (1998: 177) Om het probleem van sociaal wenselijke antwoorden tegen te gaan besluiten sociaal-
wetenschappelijk onderzoekers de respondenten daarom vaak niet het fijne te vertellen over wát er eigenlijk gemeten 
wordt. De psycholoog Willem Hofstee gaat zover dat “zonder overdrijving kan worden gesteld dat bedrog (soms in de 
actieve zin van verstrekken van misleidende informatie, voor het overige in de zin van bewust onthouden aan de 
respondent van informatie) het waarmerk van sociaal-wetenschappelijke methodiek is.” Hofstee (1980: 182) 
73 De theorie is in elke hedendaagse inleiding in de sociale psychologie terug te vinden. Zie bijvoorbeeld: Meertens & 
Grumbkow (red.) (1992), Vonk (2002) 
74 Daarbij zou zowel de grootte van de dissonantie als de neiging om die te verminderen toenemen naarmate het 
belangrijkere cognities betreft. Een persoon die een achteraf verkeerde aankoop doet zal minder dissonantie ervaren als 
het een fiets betreft dan wanneer het om een auto gaat. In het geval van de fiets is het goed mogelijk dat iemand blijft 
bij zijn latere oordeel dat het een slechte aankoop betrof, het verlies is immers niet zo groot. Als het om een auto gaat 
wordt het moelijker en zou de ontstane cognitieve dissonantie kunnen worden verminderd door de auto niet langer op 
het achteraf teleurstellende uiterlijk maar op het zuinige verbruik te beoordelen. De cognitieve spanning is gereduceerd 
en de oorspronkelijke overuiging dat het een goede aankoop was blijft intact. Festinger toonde bovendien aan dat de 
dissonantie wordt verminderd via de weg van de minste weerstand, ofwel op de wijze die de minste moeite en 
aanpassing vergt van de persoon. Voorbeeld deels ontleent aan Meertens & Grumbkow (1992). 
75 Festinger’s theorie gaat met name op als de persoon verantwoordelijk is voor zijn gedrag en de consequenties van 
zijn gedrag kan overzien. Veen & Wilke (1986). De situatie van de arts zoals hier besproken voldoet aan beide 
voorwaarden. 
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de waarschijnlijkheid dat het levenseinde zou worden bespoedigd’ is dan een optie. Dat antwoord 
zou echter kunnen botsen met de integriteit van de arts wiens handelen de dood naar eigen inzicht 
zeker heeft bespoedigd. Het antwoord dat beide normatieve overtuigingen (leven eerbiedigen, 
eerlijkheid betrachten) zoveel mogelijk in stand houdt is dan: ik heb gehandeld om het lijden te 
verlichten, en had ‘mede het doel het levenseinde te bespoedigen’. Dat antwoord stemt bovendien 
overeen met een andere artsenplicht, volgens welke de arts het lijden van de patiënt zoveel mogelijk 
dient te verlichten. In paragraaf 8.4.9 zal aan de hand van concrete casus waarover artsen tijdens 
afgenomen interviews vertellen, worden bevestigd dat zij sterke weerstand hebben tegen het duiden 
van het eigen handelen als gericht op beëindigen van leven. 76 

Van der Maas et al. concludeerden op basis van vooronderzoek dat artsen vaak niet konden 
kiezen tussen de twee intentie-gradaties die de onderzoekers aanvankelijk aanboden, omdat “geen 
van beide omschrijvingen naar het oordeel van de arts recht deed aan zijn intentie”.77 Om de artsen 
tegemoet te komen werd de midden-intentie in het leven geroepen. De onderzoekers gaan niet in 
op de vraag waarom artsen kennelijk moeite hadden hun handelen in de twee uiterste intenties in te 
delen. Uit het voorgaande wordt duidelijk dat dat waarschijnlijk komt doordat geen van beide 
intenties de cognitieve dissonantie op bevredigende wijze oplossen. Van der Maas et al. hebben met 
het opnemen van de midden-intentie een cognitieve ontsnappingsroute gecreëerd die de 
interpretatie van de frequentieschattingen sterk compliceert. De onderzoekers zijn daar tijdens de 
interpretatie van de gegevens die voortkwamen uit de interviews ook veelvuldig op gestuit, met als 
resultaat het eerder genoemde grensgebied dat in de komende paragraaf meer in detail wordt 
besproken. 

De theorie van Festinger wordt in sociaal psychologische handboeken doorgaans betrokken op 
het verminderen van cognitieve dissonantie die ontstaat nadat een persoon heeft gehandeld.78 In het 
geval van medisch handelen rond het levenseinde zal cognitieve dissonantie zich echter vaak al 
voorafgaand aan het handelen manifesteren. Dat heeft als gevolg dat de cognitieve spanning kan 
worden vermeden, niet door aanpassing van cognities (intenties) achteraf, maar door aanpassing 
van het handelen zelf. Daarmee biedt de theorie steun aan de constructie-these die in de 
voorgaande paragraaf werd besproken. Een arts die geconfronteerd wordt met een lijdende en 
ernstig zieke patiënt, moet iets doen. Niets doen is geen optie, aangezien de arts de medische 
ethische plicht heeft het lijden van de patiënt te verlichten.79 Tevens zal de arts zich realiseren dat 
de resterende handelings-opties het levenseinde mogelijk tot zeker versnellen, waarmee de centrale 
medisch-ethische norm het leven van de patiënt te eerbiedigen in het gedrang kan komen.80 Om 
cognitieve dissonantie te vermijden, zal een arts ertoe geneigd zijn te kiezen voor een handeling die 
zo min mogelijk conflicteert met beide medisch ethische plichten (lijden verlichten, leven 
eerbiedigen). Zeker als de patiënt zijn wil niet meer kenbaar kan maken, zal het toedienen van een 
direct dodend middel dan niet de eerste keus zijn.81 Best verenigbaar met beide plichten zou dan 
kunnen zijn het geven van sterk oplopende dosis pijnbestrijdende middelen, die het lijden mogelijk 
opheffen door middel van een ‘niet bedoelde’ dood. Een andere mogelijkheid, die in paragraaf 6.15 
nog wordt besproken is zogenaamde ‘terminale sedatie’, waarbij een ernstig zieke en lijdende 
patiënt eerst in diepe slaap wordt gebracht en vervolgens geen voeding of vocht meer krijgt 
toegediend met als effect een versneld levenseinde. 

                                                 
76 In hoofdstuk 8 zal uitgebreid worden ingaan op recente interviews met artsen (2003). Daaruit blijkt dat artsen de 
intentie ‘lijden verlichten’ inderdaad voorop stellen, ook als zij het eigen handelen als euthanasie classificeren. 
77 Van der Maas et.al. (1991:15) 
78 Ook in het oorspronkelijke experiment waar Festinger zijn theorie op baseerde, is dat het geval. Voor een 
beschrijving van het experiment, zie bijvoorbeeld Meertens&Grumbkow (1992). 
79 Nited doen kan bovendien stuiten op de wil van de patiënt en / of familie die mogelijk daadkrachtig optreden eisen. 
Zie ook paragraaf 8.4.9 
80 Daarnaast kunnen religieuze of emotionele overwegingen de arts doen twijfelen of zelfs in gewetensnood brengen. 
Zie bijvoorbeeld ook paragraaf 8.3. 
81 Dat hangt natuurlijk ook af van de arts in kwestie. Het vooruitzicht van levensbeëindigend handelen zal bij de ene 
arts minder cognitieve spanning oproepen dan bij de ander. 
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In deze paragraaf en paragraaf 6.5 heb ik diverse kanttekeningen geplaatst bij het classificeren op 
basis van (subjectieve) intenties. Met uitzondering van het weigeren van een levensverlengende 
behandeling door een patiënt, zullen artsen in vrijwel iedere situatie van medisch handelen rond het 
levenseinde - zeker in hun eigen ervaring -, eerst en vooral handelen vanuit het motief het lijden 
van de patiënt te verlichten. Intenties hebben daarom een beperkt onderscheidend vermogen. 
Geconcludeerd kan worden dat intenties niet bijzonder geschikt zijn om te dienen als criterium bij 
het classificeren van medisch handelen rond het levenseinde. 
 
6.11 Grensgevallen: tussen pijnbestrijding en levensbeëindiging 
Van der Maas et al. constateerden tijdens de interviews dat een aanzienlijk aantal sterfgevallen zich 
nauwelijks eenduidig liet classificeren. Zowel in 1991 en 1996 werd vastgesteld dat er “een groot 
overgangsgebied” is tussen “euthanasie en levensbeëindigend handelen zonder verzoek enerzijds, 
en de intensivering van pijn- en symptoombestrijding anderzijds”.82 Voor beide jaren werd het 
grensgebied geschat op 2 procent van alle sterfgevallen. Dat komt overeen met ruim 2.500 
grensgevallen. In het onderzoeksrapport van 2003 het grensgebied niet meer berekend. In 
paragraaf 6.14 zal nog worden ingegaan op het besluit dat niet meer te doen. In deze paragraaf 
wordt nader ingegaan op het grensgebied en op de wijze waarop dat werd vastgesteld. Daarbij 
wordt nogmaals duidelijk dat het maken van onderscheid tussen pijnbestrijding en 
levensbeëindigend handelen al dan niet op verzoek, problematisch is als dat wordt gedaan op basis 
van intenties. 

In het rapport van 1996 wordt toegelicht dat het grensgebied op basis van de interviews is 
samengesteld uit: 
 

die gevallen waarin de arts aangaf levensbeëindigend te hebben gehandeld zonder uitdrukkelijk 
verzoek van de patiënt, maar daarbij niet het uitdrukkelijke het doel te hebben gehad het 
levenseinde te bespoedigen (0,6 %) en die gevallen waarin de arts meldde de pijn en/of 
symptoombestrijding te hebben geïntensiveerd met het uitdrukkelijke doel het levenseinde te 
bespoedigen (1,4%).83 

 
Beide delen van het grensgebied roepen vragen op. Gezien het gehanteerde classificatie-systeem is 
het eerste deel (0.6%) onduidelijk, aangezien er volgens dat systeem uitsluitend sprake kan zijn van 
levensbeëindigend handelen als die handeling ook uitdrukkelijk met dat doel is verricht.84 Het 
andere deel (1.4%) is opmerkelijk, aangezien die gevallen volgens het gehanteerde classificatie-
systeem tot levensbeëindiging zouden moeten worden gerekend. Om redenen die niet worden 
genoemd werd voor deze gevallen kennelijk besloten af te wijken van het classificatie-systeem. Het 
hele grensgebied werd ondergebracht in de categorie pijnbestrijding. 

Het is voor de lezer van de rapporten niet goed te achterhalen hoe het grensgebied nou precies 
is vastgesteld. Wel is duidelijk dat dat gebeurde op basis van de interviews. Op basis van 
opmerkingen van geïnterviewde artsen stellen de onderzoekers dat de formulering “met het 
uitdrukkelijke doel het levenseinde te bespoedigen” bij artsen grote weerstand opriep, “mdat zij bij 
de uitoefening van hun beroep voortdurend gericht zijn op het leven van de patiënt en niet op 
diens overlijden”.85 Dat is in lijn met de hiervoor besproken theorie van cognitieve dissonantie. In 
de schriftelijke vragenlijst kon de arts gemakkelijk gehoor geven aan zijn weerstand tegen de 
zwaarste intentie door aankruising van het antwoord dat het toedienen van middelen niet het 
‘uitdrukkelijke’ maar ‘mede het doel’ had het levenseinde te bespoedigen. In de interviews werd 

                                                 
82 Van der Maas et al. (1991: 57). 
83 Van der Wal et al.(1996: 93) 
84 In het citaat wordt gesuggereerd dat het de artsen zelf waren die hun handelen als levensbeëindigend  classificeerden. 
Dat strookt niet met de gebruikte methode. Het classificeren gebeurde immers aan de hand van het classificatiesysteem 
dat voor het onderzoek werd ontwikkeld. 
85 De Graaff et al. (1996:79) 
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waarschijnlijk langer stilgestaan bij de intentie van de arts. Het was immers de taak van de 
interviewer vast te stellen of bij de toediening van middelen het bespoedigen van het overlijden 
echt niet ‘het uitdrukkelijke doel’ was geweest. 

Hoewel alleen de artsen en de interviewers weten hoe de gesprekken werkelijk zijn verlopen, is 
voorstelbaar dat dat soms als volgt is gegaan. Als gevolg van cognitieve dissonantie kan de arts, die 
na lang wikken en wegen koos voor een handeling waarmee de patiënt van ondraaglijk lijden zou 
worden verlost, zich tijdens het interview niet vinden in de harde en eenzijdige intentie-
omschrijving ‘met het uitdrukkelijke doel het levenseinde te bespoedigen’. Hij kiest voor de meer 
genuanceerde midden-intentie. De interviewer legt dan begripvol uit dat die zware formulering nou 
eenmaal werd gekozen om de verschillende handelingen te classificeren, en dat die intentie-
omschrijving hoort bij handelen dat het leven willens en wetens heeft bekort. Was dat misschien 
toch het geval? Na een gesprek over wat er precies is gebeurd, zullen sommige artsen na enig 
schoorvoeten uiteindelijk hebben ingestemd met het aankruisen van de zwaarste intentie. Anderen 
hebben wellicht voet bij stuk gehouden. Wellicht maakte de interviewer bij dergelijke 
problematische gevallen een aantekening dat het geval misschien geen ‘echte’ levensbeëindiging 
was, waarmee dergelijke gevallen tot het grensgebied werden gerekend. Nogmaals, hoe het 
grensgebied precies werd vastgesteld is in de rapporten niet vermeld, maar de geschetste gang van 
zaken lijkt plausibel. 

Een dergelijk gespreksverloop toont dat de intentie-rapportages in het onderzoek niet moeten 
worden beschouwd als het onthullen van de enige ‘ware’ intentie van de arts die na enig aandringen 
de sluier van zijn ziel licht en de interviewer een kijkje in zijn binnenste gunt. Het legt eerder bloot 
dat de gerapporteerde intenties tijdens de interviews het resultaat zijn van een onderhandeling tussen 
de gesprekspartners over hoe de intentie in het kader van het onderzoek het best zou kunnen 
worden geformuleerd. De invloed van sociale wenselijkheid kan daarbij niet worden uitgesloten. 
Daarnaast is duidelijk dat wanneer dergelijke artsen de standaardlijst invullen, zij het antwoord waar 
zij in eerste instantie naar neigen ongestoord kunnen volgen en kunnen aangeven dat de dood 
‘mede het doel’ was. 

De onderzoekers erkennen het onderhandelende karakter van de interviews impliciet met hun 
verklaring voor de daling van de categorie pijnbestrijding in het interview-onderzoek van 1991  en 
1996 (van 16.3 naar 14.7 procent, zie onderstaande tabel 6.11.1). Die daling zou een gevolg zijn van 
het gegeven dat de intentie-vraag in de interviews van 1996 “iets dwingender werd geformuleerd”.86 
Wat precies het verschil in formulering was is niet vermeld, maar kennelijk zijn artsen meer bereid 
geweest zwaardere intenties aan het handelen toe te kennen naarmate de vraag dwingender wordt 
gesteld. 

Ook met de verklaring van de onderzoekers voor het verloop van de cijfers van het 
sterfgevallenonderzoek (zie tabel 6.11.1), wordt duidelijk dat het onderscheid tussen pijnbestrijding 
en euthanasie op basis van intenties dikwijls niet eenduidig te maken is. In het tweede 
onderzoeksrapport wordt ingegaan op de daling van de categorie ‘mede met het doel’ (van 3.8 naar 
2.9 procent) respectievelijk de stijging van de categorie ‘euthanasie’ (van 1.9 naar 2.3 procent) in 
1996 ten opzichte van 1991. De onderzoekers schrijven deze toe aan de “sterkere geneigdheid van 
artsen om een zwaardere intentie aan hun beslissingen rond het levenseinde toe te kennen”.87 Waar 
artsen hun intentie dus in 1991 inschatten als ‘mede met het doel’ neigen artsen vijf jaar later meer 
naar de inschatting ‘met het uitdrukkelijke doel’. De onderzoekers suggereren dat artsen aan 
dezelfde medische handeling een andere intentie hebben toegedicht met als gevolg dat de handeling 
anders werd geclassificeerd. Te zien is dat deze cijfermatige beweging zich in 2003 heeft doorgezet, 
hoewel de onderzoekers bovengenoemde verklaring in 2003 niet herhalen. 

                                                 
86 Tenminste, ik interpreteer de passage als zodanig. In het rapport van 1996 wordt het aanzienlijke verschil voor de 
categorie pijnbestrijding tussen het sterfgevallenonderzoek 1996 (19.1%) en interviewonderzoek 1996 (14.7%) 
verklaard “doordat de formulering van de vraagstelling in de interviews in 1995 een iets dwingender karakter had dan 
in het sterfgevallenonderzoek en in de artseninterviews van 1990.” Van der Wal et al. (1996: 77 en 92). 
87 Van der Wal et al. (1996: 94, 233) 
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Interviews 1991 1996 2003 

Pijnbestrijding (geen informatie beschikbaar 
m.b.t. onderscheid intenties) 

16,3% 
(20.998) 

14,7% 
(18.994) 

niet bepaald 

Euthanasie 1.9% 
(2.338) 

2.3% 
(3.120) 

2,2% 
(3.088) 

Sterfgevallen-onderzoek    
Pijnbestrijding “rekening houdend met 
bespoediging van het levenseinde” 

15.0% 
(19.342) 

16.3% 
(22.115) 

19% 
(26.672) 

Pijnbestrijding “mede met het doel” het 
levenseinde te bespoedigen 

3.8% 
(4.900) 

2.9% 
(3.935) 

2% 
(2.807) 

Euthanasie 1,7% 
(2.209) 

2,4% 
(3.265) 

2,6% 
(3.649) 

Totaal aantal sterfgevallen 128.824 135.675 140.377 
 
Tabel 6.11.1: Frequenties categorieën pijn- en symptoombestrijding en euthanasie (1991, 1996 en 2003).88 

 
Áls artsen in de loop der jaren inderdaad meer geneigd zijn een zwaardere intentie aan hun 
handelen toe te kennen, zou dat met de cognitieve dissonantie-theorie als volgt kunnen worden 
verklaard. In 1991 was de positie van de arts die levensbeëindigend handelt aanzienlijk minder 
duidelijk dan in 2003. In de loop van de jaren negentig kreeg het Nederlandse beleid waarin 
euthanasie onder strikte voorwaarden werd toegestaan, steeds meer gestalte. Met de 
meldingsprocedure die na het eerste landelijke onderzoek wettelijke verankering kreeg, werd 
duidelijk dat artsen die euthanasie uitvoerden en zich daarbij aan de zorgvuldigheidseisen hielden, 
niet voor vervolging zouden hoeven vrezen. In 2002 werd de Wet Toetsing Levensbeëindiging op 
Verzoek van kracht, waarmee de toelaatbaarheid van euthanasie en hulp bij zelfdoding ook 
wettelijk werd vastgelegd. De rechtszekerheid voor artsen nam in de loop der jaren sterk toe. De 
maatregelen tussen 1990 en 2003 samen kunnen worden beschouwd als een juridische bevestiging 
van het maatschappelijk steeds meer geaccepteerde gegeven dat levensbeëindigend handelen door 
een arts onder voorwaarden toelaatbaar is. Deze ontwikkelingen hebben de cognitieve dissonantie 
die levensbeëindigend handelen bij artsen oproept waarschijnlijk doen afnemen. Het gevolg 
daarvan kan zijn geweest dat artsen anno 1996 minder moeite hadden om een zware intentie te 
koppelen aan hetzelfde handelen dat ze in 1991 nog met een lichtere intentie omschreven. 

Toch is deze redenering alsmede de suggestie van de onderzoekers dat artsen na verloop van 
tijd een zwaardere intentie toedichten aan dezelfde handeling met als gevolg dat de handeling 
anders werd geclassificeerd, problematisch. Het kan immers evengoed zo zijn dat niet de intenties 
zijn veranderd, maar het handelen zelf! 

Uit deze en vorige paragraaf blijkt steeds opnieuw dat het maken van frequentieschattingen op 
basis van intenties tot moeilijkheden leidt. Iedere arts gaat op eigen persoonlijke wijze om met de 
bij medisch handelen rond het levenseinde optredende cognitieve dissonantie, en dat heeft invloed 
op de gevonden schattingen. Er had misschien opheldering kunnen ontstaan door meer aandacht 
te besteden aan de precieze eigenschappen van het handelen zélf. Als de schattingen naast 
gerapporteerde intenties ook zouden zijn gebaseerd op bijvoorbeeld het gebruikte middel en de 
dosering had er wellicht meer duidelijkheid kunnen worden gegeven over aard en omvang van de 
grensgebieden. Op die manier hadden de gerapporteerde intenties kunnen worden ‘geobjectiveerd’ 
zoals dat in het strafrecht gebruikelijk is. Als het gegeven middel in de gegeven dosis onherroepelijk 
tot de dood leidde, zou kunnen worden aangenomen dat de arts dat ook heeft beoogd. Het is 
mogelijk dat de onderzoekers dit voor ogen hebben gehad bij de latere onderzoeken, omdat daar 

                                                 
88 Gecombineerde gegevens afkomstig uit Van der Wal et al. (1996: 77), Van det Wal et al. (2003: 63, 46) 
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extra vragen zijn gesteld met betrekking tot middel en dosis. De antwoorden op die vragen zijn 
desalniettemin niet gebruikt om de frequentieschattingen nader te onderbouwen.89 
 
6.12 Nieuwe doelstelling in het onderzoek: evaluatie van de meldingsprocedure 
In de voorgaande paragrafen kwam naar voren dat er gegronde redenen zijn te twijfelen aan de 
mate waarin medisch handelen rond het levenseinde zich in de praktijk ondubbelzinnig laat 
classificeren, zeker als dat gebeurt op basis van subjectieve intenties. Zoals eerder gezegd was van 
dergelijke twijfel na publicatie van het rapport van de Commissie Remmelink echter steeds minder 
sprake. Daarmee kon het vertrouwen groeien in de meldingsprocedure die gelijktijdig met het 
eerste landelijke onderzoek in het leven werd geroepen.90 De effectiviteit van de meldingsprocedure 
staat of valt immers met de mate waarin levensbeëindigend handelen (wel melden) goed kan 
worden onderscheiden van normaal medisch handelen (niet melden). De meldingsprocedure zoals 
die in 2002 wettelijk is verankerd in de ‘wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij 
zelfdoding’, kreeg in de jaren negentig stapsgewijs gestalte.91 

De formalisering van de meldingsprocedure in 1994, leidde ertoe dat in het tweede en het derde 
landelijke onderzoek naast de oorspronkelijke doelstelling, ook een tweede centraal kwamen te 
staan. Behalve nieuwe frequentieschattingen, moesten de onderzoeken evalueren in hoeverre de 
meldingsprocedure naar behoren functioneerde.92 De onderzoeken zullen hier samen worden 
behandeld, waarbij de nadruk op het meest recente zal liggen. Van belang is dat voor de 
onderzoeken van 1996 en 2003 dezelfde methode werd gehanteerd als in 1991, zodat de cijfers uit 
de nieuwe onderzoeken konden worden vergeleken met de voorgaande cijfers en een eventuele 
ontwikkeling in beeld kon worden gebracht.93 Bovendien kon aan de hand van de schattingen een 
cijfer worden berekend dat in één oogopslag iets zou kunnen vertellen over het functioneren van 
de meldingsprocedure: het zogenaamde meldingspercentage. Het meldingspercentage, waar in 
paragraaf 6.16 op zal worden ingegaan, is een centrale rol gaan spelen in het publieke en politieke 
debat. Eerst zal worden besproken hoe het genoemde proces van reïficatie van medisch handelen 
rond het levenseinde zich ook in toenemende mate manifesteert in de opeenvolgende onderzoeken 
zelf. Het probleem van begripsverwarring raakte zo steeds meer uit zicht. 
 
6.13 Berichten uit een ziekenhuis 
Ongeveer gelijktijdig met de publicatie van het tweede onderzoeksrapport, verscheen in 1996 een 
studie van de antropoloog Pool waaruit naar voren komt dat het classificeren van concrete situaties 
van medisch handelen rond het levenseinde in de praktijk niet onproblematisch is.94 Dat zou mede 
komen doordat de classificerende begrippen verschillend kunnen worden geïnterpreteerd. Aan de 
hand van de methode van participerende observatie heeft Pool de praktijk van medisch handelen 
rond het levenseinde in een Nederlands ziekenhuis op de voet gevolgd. De bevindingen zijn 
beschreven op een wijze die de lezer direct getuige laat zijn van de moeilijke en soms aangrijpende 
besluitvorming rond het levenseinde waarin patiënten, artsen en andere betrokkenen een rol spelen. 

                                                 
89 Complicerende factor hierbij is, zoals eerder opgemerkt, dat er de afgelopen jaren twijfels gerezen rond de vraag in 
hoeverre morfine, het meest gebruikte middel bij pijnbestrijding, een levensbeëindigend effect heeft (zie ook noot 34). 
In paragraaf 8.4 wordt daar nog op ingegaan. 
90

 Zie noot 4 
91 Op 1 juni 1994 kreeg de meldingsprocedure formele basis door een technische wijziging in de Wet op de 
Lijkbezorging. In 1998 werden de Regionale Toetsingscommissies ingesteld. In 2002 ten slotte werd de 
meldingsprocedure onderdeel van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. Zie Weyers 
(2004), hoofdstuk 8 en 9. 
92 De twee doelstellingen komen ook in de ondertitels van de rapporten naar voren: ‘De praktijk en de 
meldingsprocedure’ in 1996, en ‘de praktijk en de toetsingsprocedure euthanasie’ in 2003. 
93 In de onderzoeksopdracht werd gesteld dat dezelfde methode diende te worden gevolgd om tot vergelijkbare cijfers 
te komen. Van der Wal et al. (2003: 23) Zo kon in het laatste onderzoek bijvoorbeeld het vooral uit het buitenland 
afkomstige ‘slippery slope’ argument worden ontkracht, door te wijzen op de ontwikkeling van de cijfers. 
94 In paragraaf 6.9 citeerde ik de arts Spreeuwenberg, die het voorwoord bij de studie schreef. 
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Het boek biedt de lezer die nooit zelf getuige is geweest van situaties van medisch handelen rond 
het levenseinde - waaronder ikzelf -, de mogelijkheid daar toch een indringend beeld van te krijgen. 

Pool beschrijft ook hoe artsen concrete handelwijzen benoemen, en welke rol officiële 
classificaties daarbij spelen. In zijn conclusies wijst Pool op wat ik het proces van reïficatie heb 
genoemd. Onder andere verwijzend naar de wijze waarop medisch handelen rond het levenseinde 
wordt geclassificeerd in de onderzoeken van Van der Maas en Van der Wal, merkt Pool op dat in 
de Nederlandse euthanasiediscussie wordt verondersteld 
  

dat situaties rond het levenseinde ondubbelzinnig en bepaald zijn, dat de betreffende 
handelingen en motivaties objectief vast te stellen zijn, dat subjectiviteit een ondergeschikte rol 
speelt en dat er geen reïnterpretatie en reconstructie plaatsvindt op het niveau van het discours. 
Echter, zoals gebleken is uit de gevalsbeschrijvingen [in het boek van Pool, dvt] gaan deze 
voorwaarden niet altijd op in de praktijk.95 

 
Pool stelt dat er een heel scala aan medisch handelen rond het levenseinde is dat zich niet 
ondubbelzinnig laat classificeren, en evengoed kan worden geïnterpreteerdals ‘levensbeëindigend’ 
als als ‘normaal medisch handelen’. Als een geval multi-interpretabel is, stelt Pool, dan zal een arts 
geneigd zijn te kiezen voor “de meest gunstige interpretatie”. Daarbij benadrukt hij dat een arts dat 
“niet doelbewust” doet om aan toetsing te ontkomen. Dat gebeurt eerder “onbewust en als gevolg 
van onduidelijkheden inherent aan de praktijk. (…) De beschrijvingen van de betrokkenen achteraf 
zijn, net als alle beschrijvingen, geen objectieve weergaven maar interpretaties”.96 
 
6.14 Reïficatie in het onderzoek 
De methode die in de onderzoeken van 1996 en 2003 werd gehanteerd om tot de 
frequentieschattingen te komen, was zoals gezegd identiek aan de methode in het eerste onderzoek. 
Het sterfgevallen-onderzoek werd herhaald, er werden interviews afgenomen, en net als in het 
eerste onderzoek werd het uiteindelijke classificeren van de medische handelingen niet aan artsen 
zelf overgelaten. 

Wanneer de drie landelijk onderzoeken naast elkaar worden gelegd, valt op dat er met elk 
rapport minder aandacht is ingeruimd voor de methodologische horden die moesten worden 
genomen om tot de schattingen te komen. In het eerste rapport werden zoals in het voorgaande 
uitvoerig is belicht, de methodologische problemen bij het ontwikkelen van de gehanteerde 
methode sterk benadrukt en werd steeds gemaand tot voorzichtigheid bij de interpretatie van de 
geconstrueerde cijfers. Op het eerste gezicht is het begrijpelijk dat de onderzoekers de 
methodologische perikelen in latere rapporten niet steeds weer wilden herhalen, maar wanneer de 
toon van de onderzoekers uit het eerste rapport  wordt vergeleken met die uit het laatste rapport, 
blijkt die weglating bij te dragen aan het proces van reïficatie. 

Een goed voorbeeld van de verschillende toonzetting in het eerste en het laatste rapport, blijkt 
al uit de presentatie van de frequentieschattingen zelf. In 1991 werd de lezer in de titel van de 
overzichtstabel met frequentieschattingen (vergelijkbaar met de tabel in paragraaf 6.7) er 
nadrukkelijk op gewezen dat “deze tabel alleen te interpreteren is bij lezing” van het bijbehorende 
hoofdstuk.97 Het betreffende hoofdstuk begint met een inleiding waarin wordt gesteld dat er 
“tussen de verschillende soorten Medische Beslissingen rond het Levenseinde glijdende overgangen 
bestaan (waarmee) rekening dient te worden gehouden bij de interpretatie van de schattingen”.98 
Daarop volgt een paragraaf getiteld ‘grensgebieden’, die nog eens waarschuwend afsluit met de 
woorden dat “het geven van een schatting van het aantal gevallen van euthanasie en 

                                                 
95 Pool (1996: 228) 
96 Pool (1996: 229) 
97 Van der Maas et al. (1991: 149) 
98 Van der Maas et al. (1991: 141) 
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levensbeëindigend handelen of nalaten niet op verzoek, zoals de onderzoeksopdracht luidt, alleen 
dan kan worden verantwoord wanneer ook iets over deze grensgebieden kan worden gezegd”.99 

Wanneer nu het vergelijkbare samenvattende hoofdstuk in het meest recente rapport wordt 
bekeken, blijken de grensgebieden van het toneel verdwenen.100 Wel wordt gesteld dat “op grond 
van uitgebreid wetenschappelijk onderzoek betrouwbare schattingen van de omvang en aard van 
medische beslissingen rond het levenseinde konden worden gemaakt”.101 Twaalf hoofdstukken 
verder, in het slothoofdstuk over de praktijk en de toetsingsprocedure, komen de grensgebieden 
voor het eerst in het rapport summier aan de orde.102 De onderzoekers geven aan dat ze 
waarschijnlijk nog wel een rol hebben gespeeld, maar ze werden voor 2003 niet meer berekend. 
Wel wordt gezegd dat “de medische en juridische werkelijkheid niet naadloos op elkaar aansluiten. 
Hiermee dient bij de interpretatie van de gegevens over de evaluatie van de meldingsprocedure 
rekening te worden gehouden”.103 De vraag is echter of de gemiddelde lezer eenmaal aangekomen 
bij het laatste hoofdstuk deze éénmaal gegeven raad retrospectief zal opvolgen. Gekeken naar het 
onderzoek uit 2003 kan worden geconcludeerd dat de onderzoekers het eigen advies uit het 
verleden - het geven van een schatting kan alleen worden verantwoord wanneer iets over de 
grensgebieden kan worden gezegd - naast zich hebben neergelegd. 

Waarom het grensgebied in het laatste onderzoek niet meer onder de aandacht is gebracht, kan 
worden afgeleid uit het korte hoofdstuk dat is gewijd aan ‘andere medische beslissingen rond het 
levenseinde’, waarmee pijn- of symptoombestrijding en het niet-instellen of staken van een 
levensverlengende handelingen worden bedoeld. In vier pagina’s worden deze handelingen 
besproken.104 De onderzoekers blijken te hebben besloten de vragen die tijdens de interviews waren 
gewijd aan de categorie pijn- en/of symptoombestrijding in zijn geheel te schrappen. Dat betekent 
dat de omvang van het grijze gebied ook niet kón worden vastgesteld. Ook het staken van een 
behandeling werd niet meer ter sprake gebracht tijdens de interviews. De onderzoekers geven als 
volgt aan waarom deze wijziging is doorgevoerd: 
 

omdat intensieve pijn- en symptoombestrijding en afzien van potentieel levensbeëindigend 
handelen maar zijdelings te maken hebben met de toetsing van levensbeëindigend handelen die 
centraal staat in dit rapport, is in het onderzoek van 2002 in de artseninterviews, die toch al ruim 
van omvang waren, niet opnieuw aandacht besteed aan deze handelwijzen.105 
 

Deze redenering toont aan hoezeer de reïficatie van medisch handelen rond het levenseinde in het 
laatste onderzoek is doorgedrongen. Waar de interviews over genoemde handelwijzen in vorige 
onderzoeken nog leidden tot identificatie van ruim 2.500 gevallen die moesten worden geplaatst in 
het grijze gebied tussen levensbeëindiging enerzijds en normaal medisch handelen anderzijds, 
hebben die handelwijzen een aantal jaren later nog maar zijdelings te maken met de toetsing van 
levensbeëindigend handelen. Bovenstaande redenering suggereert dat de onderzoekers er geheel 
van overtuigd zijn geraakt dat handelen dat toetsing vereist zich zuiver laat onderscheiden van 
handelen dat géén toetsing vereist en dat het oude probleem van begripsverwarring anno 2003 een 
gepasseerd station is. Een uitzondering daarop, geldt wellicht voor een nieuwe handelwijze die in 
het laatste onderzoeksrapport wordt besproken. 
 
 
 

                                                 
99 Van der Maas et al. (1991: 141) 
100 Hoofdstuk 7 “Medische beslissingen rond het levenseinde: ontwikkelingen sinds 1990”. 
101 Van der Wal et al. (2003: 66) 
102 Van der Wal et al. (2003: 195) 
103 Van der Wal et al. (2003: 196) 
104 De grootte van het hoofdstuk (6) staat eveneens in contrast vormt met respectievelijk 1992 en 1996. Daar wordt 
bespreking van deze handelwijzen nog verdeeld over twee hoofdstukken van elk zeven tot acht pagina’s. 
105 Van der Wal et al. (2003: 62) 
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6.15 Terminale sedatie 
Eind jaren negentig deed in Nederland een nieuwe term de ronde in de voortgaande discussie over 
medisch handelen rond het levenseinde: ‘terminale sedatie’.106 Met de komst van ‘terminale sedatie’ 
is de overtuiging dat medisch handelen rond het levenseinde zich duidelijk laat onderscheiden als 
‘normaal medisch’ of ‘levensbeëindigend’ handelen, gaan wankelen. Ook in het laatste 
onderzoeksrapport is dat zichtbaar. De onderzoekers wijden een heel hoofdstuk aan deze nieuwe 
vorm van medisch handelen rond het levenseinde. Zij omschrijven terminale sedatie’ als “een 
combinatie van twee handelwijzen: naast de toediening van middelen om een patiënt in diepe 
sedatie of coma te brengen wordt afgezien van kunstmatige toediening van voeding of vocht”.107 

In het rapport wordt gesteld dat terminale sedatie altijd de dood tot gevolg heeft, en 
voornamelijk lijkt te worden toegepast bij mensen met een beperkte levensverwachting.108 Tevens 
wordt vermeld dat in de helft van de aangetroffen gevallen van terminale sedatie, euthanasie als 
alternatieve handeling ter sprake is gekomen. Dat het niet tot euthanasie kwam was in de meeste 
gevallen een gevolg van het feit dat de patiënt een voorkeur had voor terminale sedatie, of omdat er 
geen uitdrukkelijk verzoek was van de patiënt.109 

De Amerikaanse arts Timothy Quill bracht het begrip terminal sedation in de tweede helft van de 
jaren negentig als een van de eersten onder de aandacht. In 1996 bespreekt Quill diverse concrete 
casus in een boek over medisch handelen rond het levenseinde. Volgens Quill is het onderscheid 
tussen terminale sedatie en euthanasie: 
 

paper thin, requiring a highly intellectualized analysis and presentation of the physician’s 
intentions. In both circumstances, the patient inevitably dies as a result of the treatment. With 
terminal sedation, the wished-for death must be foreseen but not intended if it is to remain 
under the protective umbrella of ‘double effect’. The potential for self-deception in such 
justifications is substantial.110 
 

Omdat de onderzoekers wilden schatten hoe vaak terminale sedatie in de praktijk voorkomt, zagen 
zij zich genoodzaakt Quill’s ‘highly intellectualized analysis’ ten uitvoer te brengen. Dat levert een 
dan ook een erg ingewikkelde tekst op.111 Eerst schatten de onderzoekers hoe vaak ‘terminale 
sedatie’ in bovenstaande betekenis voorkomt. Er zijn schattingen gedaan zowel op basis van het 
sterfgevallenonderzoek als op basis van de interviews.112 De schattingen lopen sterk uiteen. Met het 
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 De meningen over hoe dergelijk handelen zou moeten worden benoemd, lopen overigens uiteen. Sommigen geven 
de voorkeur aan ‘palliatieve sedatie’ en een enkeling gebruikt ‘medische sedatie’. Het woord ‘terminale’ wordt soms 
vermeden omdat het teveel geassocieerd zou worden met het levenseinde en daarmee met levensbeëindigend handelen. 
De woordenstrijd lijkt te worden beslecht door de voorstanders van de term ‘terminale sedartie’. Ter illustratie: op 3 
december 2004 geeft zoekmachine google 162 ‘hits’ voor ‘palliatieve sedatie’, tegenover 1650 voor ‘terminale sedatie’. Op 
23 september 2005 is het verschil uitgegroeid respectievelijk 507 en 9.810 ‘hits’. 
107 Van der Wal et al. (2003: 75) 
108 Het is interessant de geschatte levensbekorting bij terminale sedatie te vergelijken met de geschatte levensverkorting 
bij euthanasie. De geschatte levensverkorting is in de helft (1.970 gevallen) van alle gevallen van euthanasie en in 
ongeveer een kwart (3.640 gevallen) van alle gevallen van terminale sedatie, meer dan een week geweest. Van der Wal et 
al. (2003: 49 en 84) 
109 Van der Wal et al. (2003: 83-86) 
110 Quill (1996: 210-211). Quill’s begripsopvatting is vergelijkbaar met de Nederlandse. Terminale sedatie betreft 
volgens hem de ernstig zieke patiënt die wordt gesedeerd en vervolgens is “ ‘allowed to die’ from dehydration”. 
Euthanasie is volgens hem “a lethal overdose is given at the terminally ill patient’s request”. 
111 Vooral de passage waar de schattingen worden uitgelegd, is lastig te volgen. Van der Wal et al. (2003: 85-86) 
112 Aan terminale sedatie is aandacht besteed tijdens de interviews en het sterfgevallen-onderzoek. Het begrip zelf werd 
niet bij name genoemd. De vraag werd in de deelonderzoeken verschillend gesteld. Om gevallen van ‘terminale sedatie’ 
te kunnen identificeren werd in de standaardlijst (sterfgevallen-onderzoek) een extra vraag opgenomen. De vraag werd 
alsvolgt geformuleerd en opgenomen met onderstaande antwoordcategorieën, Van der Wal (2003: 264): “Werd de 
patiënt tot aan het overlijden continu in sedatie of coma gehouden door middel van medicamenten zoals 
benzodiazepinen of barbituraten?” De arts kon kiezen uit drie antwoordmogelijkheden: a) ja, en daarbij werd geen 
kunstmatige toediening van vocht en voeding toegepast. b) ja, en daarbij werd kunstmatig voeding of vocht toegediend. 
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sterfgevallen-onderzoek wordt geschat dat er in 4 procent van alle sterfgevallen (ca. 5.600 gevallen) 
in 2001 sprake was van terminale sedatie. Voor de interviews was die schatting aanzienlijk hoger en 
kwam uit op 10 procent van alle sterfgevallen (ca. 14.000 gevallen). 

Vervolgens hebben de onderzoekers geprobeerd de gevonden gevallen van terminale sedatie te 
verdelen over de bestaande categorieën pijnbestrijding, staken van een behandeling, euthanasie of 
levensbeëindiging zonder verzoek. Dit wordt gedaan om te bepalen of in geval van terminale 
sedatie de meldingsprocedure in acht moet worden genomen. 

Bij de verdeling van de gevallen van terminale sedatie over de gangbare categorieën, zijn de 
onderzoekers uitgegaan van de schatting uit het sterfgevallenonderzoek (4 procent van alle 
sterfgevallen). Zij concluderen dat in 0.6 procent van alle sterfgevallen terminale sedatie is 
uitgevoerd die moet worden aangemerkt als “levensbeëindigend handelen, meestal als 
euthanasie”.113 Dat betekent dat artsen in circa 850 van de in totaal naar schatting vijf- tot 
tienduizend gevallen van terminale sedatie de meldingsprocedure in acht hadden moeten nemen. 
Alle overige gevallen zouden kunnen worden geclassificeerd als normaal medisch handelen, 
waarvoor de meldingsprocedure niet geldt. 

De wijze waarop de in het sterfgevallenonderzoek gevonden gevallen van terminale sedatie over 
bestaande categorieën zijn verdeeld, is niet onproblematisch. De onderzoekers deden het als volgt. 
Er wordt verondersteld dat de twee afzonderlijke handelingen waaruit terminale sedatie is 
opgebouwd (sederen en afzien van toediening van voeding van vocht), elk met een eigen intentie 
kunnen zijn uitgevoerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat een arts ten aanzien van het toedienen van 
de sederende middelen  kan hebben aangegeven te hebben gehandeld met de midden-intentie 
(‘mede met het doel het levenseinde te bespoedigen’). Het vervolgens afzien van toediening van 
voeding en vocht kan zijn gebeurd met de zwaarste intentie (‘met het uitdrukkelijke doel het 
levenseinde te bespoedigen’). Aangezien het classificatiesysteem uitsluitend spreekt van 
‘levensbeëindiging’ als er middelen zijn toegediend met ‘het uitdrukkelijke doel het levenseinde te 
bespoedigen’, wordt een dergelijk geval niet geclassificeerd als levensbeëindigend handelen. 
Terminale sedatie is dus alleen tot ‘levensbeëindiging’ gerekend als al bij de toediening van de 
sederende middelen werd aangegeven dat dat gebeurde met het uitdrukkelijke doel het levenseinde 
te bespoedigen.114 

Verwarrend hierbij is dat het toedienen van sederende middelen alléén niet voldoende is om een 
levensbeëindigend effect te bewerkstelligen. Sederende middelen worden immers geacht niet te 
doden maar te doen slapen.115 Het is de combinatie van sederen en het vervolgens staken of niet 
toedienen van vocht en/of voedsel die tot een versnelde dood kan leiden. 

Het lijkt ook zeer de vraag of een praktiserende arts de uitvoering van terminale sedatie zelf zal 
ervaren als bestaand uit twee handelingen. Dat hij daar bovendien twee verschillende intenties bij 
zou hebben is nog twijfelachtiger. Die twijfel wordt gevoed door een constatering uit het 
onderzoeksrapport, waar wordt vermeld dat “het besluit om geen voeding en/of vocht meer toe te 

                                                                                                                                                            
c) Nee. Ook in de interviews werd een reeks vragen gesteld die betrekking had op terminale sedatie. De vragen werden 
ingeleid met: “Het komt voor dat patiënten voorafgaand aan hu overlijden diep gesedeerd of in coma gehouden 
worden door middel van medicamenten zoals benzodiazepinen of barbituraten. Daarbij kan al dan niet worden 
afgezien van toediening van voeding en/of vocht.” Vervolgens werd gevraagd: “Is het wel eens voorgekomen dat u 
pijn of andere symptomen van een terminaal ziektepatroon hebt bestreden door hem of haar diep te sederen of in 
coma te brengen?”. Als dit het geval was, werd gevraagd: “Heeft u wel eens besloten om bij een diep gesedeerde 
patiënt af te zien van de toediening van voeding en/of vocht?” Van der Wal (2003: 75) 
113 Van der Wal et al. (2003: 86) 
114 Van der Wal et al. (2003: 86) 
115Wat de zaak verder compliceert is dat er bij ‘terminale sedatie’ vaak (ook) morfine wordt gegeven, dat mogelijk wél 
levensverkortend kan werken (over de werking van morfine, zie paragraaf 8.4). Op basis van de artseninterviews stellen 
Van der Wal et al. dat in 33 procent van de gevallen benzodiazepinen (b.v. dormicum) werd gegeven in combinatie met 
morfine. In 27 procent van de in de interviews aangetroffen gevallen van ‘ terminale sedatie’, werd alléén morfine 
gegeven. Van der Wal et al. (2003: 81) 
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dienen (…) vaak als een vanzelfsprekend gevolg van het sedatiebeleid en niet als expliciete 
beslissing [werd] gezien”.116 

Het lijkt zinniger om terminale sedatie te beschouwen als een complex van twee bij elkaar 
horende handelingen dat wordt uitgevoerd met één overkoepelende intentie. Al blijft het 
speculeren, is het in dat geval goed mogelijk dat er meer gevallen van terminale sedatie in 
aanmerking komen voor de categorie levensbeëindiging dan de circa 850 gevallen die de 
onderzoekers daartoe hebben gerekend. Met betrekking tot de gevallen van terminale sedatie die op 
basis van de interviews werden geschat (ca. 14.000 gevallen), meldt het onderzoeksrapport dat “in 
een op de vijf gevallen bespoediging van het levenseinde het uitdrukkelijke doel [was]: in 16% 
betrof dat het besluit om af te zien van voeding en/of vocht en in 5% de sedatie”.117 In de 
redenering van de onderzoekers dient alleen de laatste 5 procent als ‘levensbeëindiging’ te worden 
geclassificeerd. Wordt echter de twijfelachtige idee van terminale sedatie met twee verschillende 
intenties verlaten, dan zou wellicht één op de vijf in de interviews gevonden gevallen van terminale 
sedatie tot de levensbeëindigende categorieën kunnen worden gerekend. Dat zou neerkomen op 
naar schatting 2.800 gevallen. 

Indien daar meer informatie over zou bestaan, zouden sommige van die gevallen mogelijk 
alsnog tot normaal medisch handelen kunnen worden gerekend. Dat zou het geval zijn als de 
sedatie werd ingezet op medische indicatie, bijvoorbeeld omdat het lijden van de patiënt niet op 
andere wijze kon worden bestreden. Vervolgens zou een arts kunnen afzien van toedienen van 
vocht en voeding als dat naar professioneel inzicht ’medisch zinloos’ kon worden beschouwd. 
Deze aspecten zijn in het gehanteerde classificatie-systeem echter niet meegewogen. Er bestaat dus 
onzekerheid over de wijze waarop de gevonden gevallen van terminale sedatie in het onderzoek 
zijn geclassificeerd. Tot dezelfde conclusie komt onderzoeker Bood, die in 2004 namens de 
Gezondheidsraad een artikel over terminale sedatie publiceerde. Hij spreekt ten aanzien van de 
schattingen van terminale sedatie over het bestaan van “grijze gebieden”.118 

Deze paragraaf ving aan met de opmerking dat de overtuiging dat medisch handelen rond het 
levenseinde zich duidelijk laat onderscheiden als ‘normaal medisch’ of ‘levensbeëindigend’ 
handelen, met de komst van terminale sedatie lijkt te zijn verzwakt. In tegenstelling tot de overige 
categorieën merken de onderzoekers ten aanzien van terminale sedatie op, dat niet zeker is “hoe de 
artsen zelf hun handelen in deze gevallen zouden benoemen”.119 In het beknopte rapport van de 
begeleidingscommissie dat tegelijk met het onderzoeksrapport werd gepubliceerd, wordt naar 
aanleiding van het nieuwe verschijnsel ‘terminale sedatie’ gesteld dat 

 
de ervaren medische werkelijkheid niet altijd overeenkomt met de juridische werkelijkheid. 
Voorts zijn voor de arts de consequenties van diens medisch handelen in relatie tot zijn 
juridische verantwoordelijkheden niet duidelijk.120 

 
De commissie doet daarom een oproep aan de beroepsgroep om op dat gebied duidelijkheid 
scheppen. Met behulp van protocollen zou aan artsen duidelijk moeten worden gemaakt “bij welke 
beslissing het handelen gemeld moet worden en bij welke instantie”.121 

Één van de leden van de begeleidingscommissie, de jurist en toenmalig voorzitter van het 
college van procureurs-generaal Joan de Wijkerslooth, schreef een maand na publicatie van het 
onderzoeksrapport op eigen titel een artikel over terminale sedatie dat veel stof deed opwaaien.122 
De Wijkerslooth betoogt daarin dat er strafrechtelijk gezien nauwelijks verschil bestaat tussen 

                                                 
116 Van der Wal et al. (2003: 85) 
117 Van der Wal et al. (2003: 85) 
118 Bood (2004: 49) 
119 Van der Wal et al. (2003: 86) 
120 Begeleidingscommissie evaluatieonderzoek naar de besluitvorming euthanasie (2003: 15) 
121 Begeleidingscommissie evaluatieonderzoek naar de besluitvorming euthanasie (2003: 15) 
122 De Wijkerslooth (2003) 
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euthanasie en terminale sedatie. Ook terminale sedatie zou daarom op een of andere manier 
toetsbaar moeten zijn. Behalve tot Kamervragen leidde zijn stellingname tot vele reacties van ethici, 
artsen en anderen. In paragraaf 8.3 zal daar nog op worden ingegaan. Geconcludeerd kan worden 
dat de komst van de nieuwe handelingscategorie ‘terminale sedatie’ en de discussie die daarover nog 
steeds wordt gevoerd, het voortschrijdende proces van reïficatie enigszins heeft doorbroken. 
 
6.16 Het meldingspercentage 
Net als het eerste onderzoek, moest het tweede en derde landelijk onderzoek leiden tot 
frequentieschattingen voor medisch handelen rond het levenseinde. Daarnaast kregen de 
onderzoekers in 1996 en 2003 ook de opdracht de meldingsprocedure te evalueren. De schattingen 
kregen daarbij een nieuwe functie, door ze te gebruiken voor berekening van het zogenaamde 
meldingspercentage. Het percentage werd berekend door het gemelde aantal gevallen van euthanasie 
en hulp bij zelfdoding in een bepaald jaar, te delen door het aantal gevallen van euthanasie en hulp 
bij zelfdoding dat in het sterfgevallen-onderzoek voor dat jaar werd geteld. In onderstaande tabel 
zijn de meldingspercentages weergegeven die konden worden berekend voor de drie jaren waarin 
het sterfgevallenonderzoek werd uitgevoerd.123 
 
 1990 1996 2001 
Aantal gemelde gevallen van 
euthanasie en hulp bij zelfdoding 

 
486 

 
1466 

 
2054 

Totaal aantal gevallen van euthanasie 
en hulp bij zelfdoding 

 
2700 

 
3600 

 
3800  

 
Meldingspercentage 

 
18% 

 
41% 

 
54% 

 
Tabel 6.16.1: Ontwikkeling van het meldingspercentage, gegevens overgenomen uit van der Wal et al. (2003: 140) 

 
Over de interpretatie van de meldingscijfers en de consequenties daarvan voor zowel het gevolgde 
als het te volgen beleid is uitvoerige discussie gevoerd.124 Die discussie laat ik hier grotendeels 
buiten beschouwing. De meldingscijfers schetsen het beeld dat artsen zich na ruim tien jaar beleid 
in de helft van de gevallen wél en in de andere helft van de gevallen níet aan de wettelijke regels 
houden. Dat suggereert dat een aantal artsen zich dus niet veel aantrekt van de maatschappelijke 
controle waar het Nederlandse beleid jarenlang op heeft ingezet. Aan deze interpretatie werd tot 
voor kort door weinigen getwijfeld. 

Toch is er iets opmerkelijks aan de hand met het meldingspercentage. De noemer van het 
meldingspercentage - het aantal werkelijke gevallen van levensbeëindiging op verzoek -, werd 
immers bepaald aan de hand van het sterfgevallen-onderzoek. Daarin zijn de termen euthanasie, 
hulp bij zelfdoding en levensbeëindiging zonder verzoek uitdrukkelijk vermeden omdat die “voor 
verschillende respondenten zeer verschillende betekenissen kunnen hebben”.125 Door uit te gaan 
van cijfers voortgebracht door een classificatie-systeem dat oorspronkelijk werd ontwikkeld voor 
een ander doel dan het evalueren van de meldingsprocedure -het werd ontwikkeld voor het maken 
van frequentieschattingen -, is in de rapporten van 1996 en 2003 een paradoxale situatie ontstaan. 
Immers, enerzijds wordt artsen verplicht in bepaalde gevallen te melden wat ze hebben gedaan. 
Echter bij het onderzoek dat moet evalueren in hoeverre zij zich aan die plicht houden, wordt het 

                                                 
123 Ook is het percentage vermeld dat de onderzoekers retrospectief vaststelden voor 1991, op basis van gegevens uit 
het eerste onderzoek en gevallen die destijds bij het Openbaar Ministerie werden gemeld. In het onderzoeksrapport 
van 1991 werd dat percentage nog niet berekend. Naast de gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding, zijn artsen 
ook verplicht de omstreden gevallen van levensbeëindiging zonder verzoek te melden. Deze gevallen, die ongeveer 
duizend keer per jaar voorkomen, worden niet betrokken bij de berekening van het meldingspercentage. De gevallen 
worden zelden tot nooit gemeld. 
124 Zie onder andere: Van der Wal et al. (2003), Klijn (2000a, 2000b, 2002, 2003) 
125 Van der Wal (1996: 49)  
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uitgangspunt gehanteerd dat artsen niet in staat kunnen worden geacht zelf te bepalen welke 
gevallen dat zijn. 

In het laatste rapport is een hoofdstuk gewijd aan de melding van euthanasie en hulp bij 
zelfdoding. Als voornaamste reden voor niet-melden gelden twee verklaringen die ook in de 
rapporten van 1991 en 1996 de boventoon voerden. De verklaringen komen neer op het bewust 
overtreden van de regels door artsen. Artsen zouden niet-melden uit ‘angst voor juridische 
consequenties’ of vanwege ‘afkeer van administratieve rompslomp’. De mogelijkheid dat artsen de 
meldingsplicht verzuimen omdat zij het eigen handelen wellicht anders classificeren en niet 
beschouwen als handelen dat moet worden gemeld, komt in het hoofdstuk niet ter sprake. Op de 
één-na-laatste pagina van het onderzoeksrapport komt die mogelijkheid alsnog bovendrijven.126 
Daar wordt gesteld dat het onderzoek aanleiding zou geven om niet-meldende artsen over drie 
categorieën te verdelen: “niet-melden vanwege administratieve rompslomp, niet-melden omdat er 
onvoldoende aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan, en niet melden omdat de arts er niet van bewust is 
dat hij iets heeft gedaan dat moet worden gemeld” (cursivering dvt).127 

Hoewel de verklaring dat artsen niet melden omdat zij anders classificeren in het 
onderzoeksrapport wat uit de lucht komt vallen, is die voor een juiste interpretatie van het 
meldingspercentage en voor een goed zicht op de effectiviteit van het huidige controle-apparaat 
van groot belang. In paragraaf 6.18 ga ik in op een publicatie van de ethicus Den Hartogh die op 
basis van het idee dat artsen anders classificeren, vlak na publicatie van het rapport uit 2003 een 
alternatief meldingspercentage heeft berekend dat veel hoger uitkomt dan dat van de onderzoekers. 

Uit de landelijke onderzoeken zelf is ook al enige informatie te halen waarmee iets kan worden 
gezegd over de vraag in hoeverre het classificatiesysteem dat de onderzoekers hanteren, tot 
dezelfde uitkomsten leidt als wanneer het classificeren volledig aan artsen zelf wordt overgelaten. 
In de komende paragraaf zijn de gegevens die daar zijdelings iets over zeggen bijeengebracht. 
 
6.17 Classificeren de respondenten hetzelfde als de onderzoekers? 
In het laatste onderzoek is een bijlage opgenomen over het gebruikte classificatiesysteem, dat 
teruggrijpt op het kader dat Staatscommissie in 1985 voorstelde. In de bijlage wordt vermeld dat “is 
getracht de gehanteerde begrippen en classificaties zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de 
denkwereld van de respondenten”.128 Er zijn echter geen gegevens opgenomen waaruit blijkt dat is 
onderzocht hoe die denkwereld van artsen er dan uit zou zien, en of artsen hun eigen gedrag op 
dezelfde wijze met dezelfde begrippen classificeren. 

In de eerdere onderzoeken is daar wel een poging toe ondernomen. In 1991 en 1996 werden 
gegevens verzameld die iets moesten vertellen over de mate waarin respondenten die de 
sterfgevallenvragenlijst invulden, het achteraf eens waren met de classificaties die uit de gegeven 
antwoorden resulteerden. Voorafgaand aan de interviews kregen sommige artsen de vragenlijst uit 
het sterfgevallenonderzoek toegestuurd met de vraag deze in te vullen voor het laatste sterfgeval 
dat zij als behandelend arts hadden meegemaakt.129 Zoals eerder gezegd werden de uiteindelijke 
classificaties in de vragenlijst vermeden “omdat de respondent toch waarschijnlijk een eigen 
interpretatie van dergelijke zwaar beladen begrippen heeft”.130 Voorafgaand aan het eigenlijke 
interview werden de antwoorden die de artsen in de vragenlijst gaven, samen met de interviewer 

                                                 
126 In het hoofdstuk over terminale sedatie hebben de onderzoekers de mogelijkheid aangestipt dat artsen ‘terminale 
sedatie’ wellicht anders classificeren dan de onderzoekers deden. Die opmerking is in het hoofdstuk over niet-melden 
niet terug te vinden. 
127 Van der Wal et al. (2003: 200) De begeleidingscommissie concludeert in haar verslag dat “over de motieven van 
artsen die daadwerkelijk niet melden echter nog weinig bekend [is]. Om hier meer inzicht in te verkrijgen is nader 
onderzoek aangewezen.” Begeleidingscommissie evaluatieonderzoek naar de besluitvorming euthanasie (2003: 17), Van 
der Wal et al.. (2003: 2000) 
128 Van der Wal et al. (2003: 254) Door het classificeren niet aan artsen toe te vertrouwen, geven de onderzoekers 
impliciet aan dat ze de genoemde poging tot aansluiting al bij voorbaat geen kans van slagen geven. 
129 Tenzij dat een volstrekt onverwacht en plotseling overlijden was. Van der Maas et al. (1991: 96) 
130 Van der Maas et al. (1991: 197) 
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nagelopen. De uiteindelijke classificaties werden in het kader van deze ‘validiteits-test’ wél 
genoemd, om te kijken of de artsen met die classificaties instemden of hun antwoorden wilden 
bijstellen.131 

Het bleek dat ongeveer één op de zeven respondenten die een medische beslissing rond het 
levenseinde had genomen, zijn of haar antwoorden wilde bijstellen nadat de interviewer vertelde 
onder welke noemer het handelen zou worden geclassificeerd.132 De onderzoekers constateerden 
dat het “meestal [gaat] om een verschuiving in de richting van een minder ‘zware’ intentie bij de 
laatstgenoemde handelwijze”.133 

Het meest van belang zijn de reacties van artsen die hadden aangegeven te hebben gehandeld 
‘met het uitdrukkelijke doel het levenseinde te bespoedigen’, en dus te horen kregen dat hun gedrag 
als ‘levensbeëindiging’ werd geclassificeerd. In ongeveer één op vijf van die gevallen was de arts het 
daar niet mee eens, en stelde hij zijn intentie bij naar een lichtere vorm.134 In het ideale geval zou 
dan de conclusie kunnen worden getrokken dat de respondenten die géén protest aantekenden 
tegen de classificatie ‘levensbeëindigend handelen’, in praktijk tot dezelfde classificatie zouden 
komen.135 Dat zou betekenen dat artsen in ten minste één op de vijf van de getelde gevallen van 
levensbeëindiging, zelf niet van levensbeëindiging zouden spreken. Dat resultaat lijkt gedeeltelijk te 
verklaren waarom artsen een deel van de gevonden gevallen uit het sterfgevallenonderzoek niet 
melden.136 

In 2003 werd de zojuist omschreven test niet meer uitgevoerd “omdat de in 2001/2002 
gehanteerde vragenlijst vrijwel identiek was”.137 Toch zijn ook in het laatste rapport kleine 
aanwijzingen te vinden voor de veronderstelling dat artsen hun handelen in de praktijk soms anders 
classificeren dan door de onderzoekers gebeurde. 

Naast het sterfgevallenonderzoek en de ‘gewone’ interviews, werd in 1996 en 2003 een 
aanvullend ‘gemelde-gevallen onderzoek’ uitgevoerd. Daarvoor werden artsen geïnterviewd die zelf 
wel eens een geval van levensbeëindigend handelen hadden gemeld. Het rapport vermeldt dat 80 
procent van die artsen beweerden dat ze sinds de invoering van de toetsingscommissies in 1998 

                                                 
131 Hoewel Van der Maas et al. spreken van ‘validiteitsonderzoek’, is de vraag of die benaming terecht is. In 
validiteitsonderzoek wordt onderzocht of werkelijk is gemeten wat men beoogde te meten. De onderzoekers waren 
echter zelf niet bij de te classificeren handelingen aanwezig. Zij moesten daarvoor hoe dan ook afgaan op rapportages 
door artsen achteraf. Waren zij wel wel zelf aanwezig geweest dan hadden zij eerst zelf kunnen bepalen hoe de 
vragenlijst op basis van dat handelen zou moeten worden ingevuld, om vervolgens te controleren of de arts dezelfde 
antwoorden had gegeven. Validiteitsonderzoek wordt dikwijls ingezet om te achterhalen of de onderzoeksresultaten 
werden bedreigd door ‘sociale wenselijke antwoorden’. Met het validiteitsonderzoek dat hier is uitgevoerd, kon de 
invloed van ‘sociale wenselijkheid’ niet worden geneutraliseerd. Integendeel, de anonimiteit van de vragenlijsten die 
volgens methodologische handboeken de invloed van de validiteitsbedreiger ‘sociale wenselijkheid’ verkleind, werd in 
het validiteitsonderzoek opgegeven door de antwoorden achteraf te bespreken. Het onderzoek van Hilhorst wees uit 
dat gesprekken met artsen over de vraag of zij ‘euthanasie’ pleegden, in sterke mate wordt beïnvloed door sociale 
wenselijkheid (zie paragraaf 5.1). 
132 In 1991 bleek dat in totaal 34 van de 266 artsen hun antwoord wilden bijstellen. In 1996 gebeurde dat in 46 van 284 
gevallen. Van der Maas et al. (1991: 198),  Van der Wal et al. (1996: 302). Samen gebeurde dat dus in 80 van de 550 
gevallen, wat ongeveer gelijkstaat met 1 op 7 gevallen. 
133 Van der Maas et al. (1991: 198) Van der Wal et al. (1996: 302). De zin is in beide onderzoeken identiek. 
134 In 1991 stelden 9 van de 34 artsen die zeiden middelen te hebben gegeven ‘met het uitdrukkelijk doel’ het 
levenseinde te bespoedigen hun intentie na het noemen van de bijbehorende classificatie, bij naar een lichtere vorm. In 
1996 gebeurde dit bij 6 van de 46 (13%) gevallen. Samen gebeurde dat dus in 15 van de 80 gevallen, wat ongeveer 
gelijkstaat met 1 op 5 gevallen. Het zou steeds gaan om situaties waarin de arts morfine toediende, met als gevolg dat 
“het leven van een stervende patiënt met geringe tijd werd verkort”. Van der Maas (1991: 97) 
135 Misschien is dat beeld te rooskleurig, aangezien een arts als gevolg van sociale wenselijkheid zou kunnen hebben 
afgezien van protest. De kern van het probleem van sociale wenselijkheid is immers de remmende werking op 
gevoelens van bezwaar. 
136 Het resultaat van de test had overigens geen invloed op de officiële frequentie-schattingen, waarvoor de tijdens het 
validiteitsonderzoek ingevulde vragenlijsten niet werden gebruikt. 
137 Van der Wal et al. (2003: 240) Het had wellicht iets kunnen vertellen over de wijze waarop artsen zelf aankijken 
tegen ‘terminale sedatie’, waarover de onderzoekers stellen dat “niet zeker [is] hoe de artsen zelf hun handelen in deze 
gevallen zouden benoemen”. Van der Wal et al. (2003: 86) 
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“altijd hadden gemeld en niet-melden niet denkbaar achtten”.138 Hoewel de invloed van sociale 
wenselijkheid hier zeker niet uitgesloten kan worden, rijmt de bevinding met gegevens uit de 
‘algemene interviews’. Daarin gaven “slechts zeven artsen aan sinds november 1998 [toen de 
toetsingscommissies werden ingevoerd] een geval van euthanasie niet gemeld te hebben”.139 

Het beeld dat met deze gegevens ontstaat, is dat artsen zich naar eigen zeggen zelden tot nooit aan 
de meldingsplicht onttrekken. Dat beeld staat in groot contrast met het berekende 
meldingspercentage van 54 procent. Hoewel de onderzoekers zelf niet ingaan op dit ‘gat’ tussen de 
beweringen van de artsen en de in het sterfgevallen-onderzoek berekende cijfers, zou het op drie 
manieren kunnen worden verklaard. 

Ten eerste kan het zijn dat de geïnterviewde artsen de waarheid hebben gesproken, maar niet 
representatief zijn voor artsen in het algemeen. Een tweede verklaring kan zijn dat de artsen in de 
gemelde-gevallen interviews in werkelijkheid vaker niet melden dan ze tijdens de interviews hebben 
beweerd. Een derde verklaring kan zijn dat de geïnterviewde artsen wel representatief zijn voor de 
artsenpopulatie en bovendien steeds integer hebben geantwoord. Zij hebben echter een andere 
opvatting dan de onderzoekers over hoe medisch handelen rond het levenseinde dient te worden 
geclassificeerd. In dat geval kan worden geconcludeerd dat sommige handelingen die door de 
onderzoekers zijn geclassificeerd als ‘levensbeëindiging’, door artsen zelf als normaal medisch 
handelen worden beschouwd. Artsen zouden daarmee ook minder vaak dan de onderzoekers 
vinden dat een handeling moet worden gemeld. 
 
6.18 Het meldingspercentage ondermijnd 
Ongeveer een maand nadat het laatste onderzoeksrapport werd gepubliceerd, verscheen een artikel 
van de ethicus Den Hartogh waarin de gedachte dat artsen wellicht anders classificeren dan de 
onderzoekers centraal staat.140 Den Hartogh veronderstelt dat artsen de gevallen van terminale 
sedatie die door onderzoekers zijn gerekend tot euthanasie en euthanasie met gebruik van morfine, 
waarschijnlijk “zelf niet echt als euthanasie beschouwen”. Daarom ligt het volgens Den Hartogh 
niet voor de hand ligt dat artsen die gevallen zullen melden. Op basis van deze gedachte berekent 
hij een alternatief meldingspercentage, uitgaand van de gevallen die artsen volgens hem in het 
algemeen wél als euthanasie beschouwen. Den Hartogh berekent dat het meldingspercentage op 
basis van alleen ‘euthanasie met euthanatica’, iets meer dan 90% bedraagt.141 Dat is aanzienlijk 
hoger dan de 54% die Van der Wal et al. hadden berekend. 

Den Hartogh concludeert dat het meldingspercentage waarschijnlijk niet verder kan stijgen, en 
dat de meldingsprocedure dus vrijwel optimaal functioneert. Den Hartogh vermoedt dat de 
onderzoekers en anderen op zijn betoog zouden zeggen: 
 

Maar ook al ervaart de arts een verschil [tussen enerzijds levensbeëindiging met morfine of door 
middel van terminale sedatie en anderzijds levensbeëindiging met een euthanaticum], juridisch is 
er geen verschil. Het is gewoon een vorm van wetsontduiking om het gebruik van morfine met 

                                                 
138 Met betrekking tot melden in het algemeen werd in de ‘gemelde gevallen-interviews’ gevraagd waarom artsen 
gevallen van levensbeëindigend handelen zouden melden.  91 procent van de artsen antwoordde daarop “ik meld 
altijd”. In 1996 zeiden 75 procent van de artsen dat. Van der Wal et al. (2003: 143) Er zit dus een verschil in wat artsen 
zeggen dat ze zouden doen (90% zegt ‘ik meld altijd’), en wat ze daadwerkelijk hebben gedaan (80% zegt ‘ik heb altijd 
gemeld’). Van der Wal et al. (2003: 142) 
139 Van der Wal et al. (2003: 144) 
140 Den Hartogh (2003) 
141 Den Hartogh rekent als volgt. Op basis van de in het grensgebied dat in vorige onderzoeken werd berekend, schat 
hij het aandeel ‘morfine-euthanasie’ op 0.6%; het aantal gevallen van terminale sedatie dat als euthanasie is aangemerkt 
was volgens de onderzoekers 0.5%. Den Hartogh vermoedt dat artsen die gevallen niet als euthanasie zullen 
beschouwen. Het aantal gevallen van euthanasie (2.6%) en hulp bij zelfdoding (0.1%) bijelkaar bedroeg in 2003 2.7% 
van het totaal aantal sterfgevallen. Daarvan af trekt hij de gevallen die artsen volgens hem niet als ‘euthanasie’ zien 
(1.1%). De overgebleven 1.6% van de sterfgevallen zouden dan kunnen worden gerekend tot de werkelijke ‘euthanasie 
met euthanatica’. 
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het doel het leven te bekorten niet te melden. Artsen moeten nog steeds juridisch worden 
bijgeschoold.142 
 

Kortom, het eventueel anders classificeren door artsen zou volgens deze opvatting kunnen 
voortvloeien uit een gebrek aan juridische kennis onder artsen. Den Hartogh betwijfelt dat. Hij 
suggereert namelijk dat de gevallen die artsen volgens hem niet als ‘euthanasie’ beschouwen, ook 
juridisch beschouwd niet als ‘euthanasie’ hoeven te worden gemeld. Alle gevallen van terminale 
sedatie en ‘morfine-euthanasie’ kunnen volgens Den Hartogh juridisch worden geclassificeerd als 
normaal medisch handelen waarvoor de medische exceptie geldt. Den Hartogh concludeert uit zijn 
betoog dat “de medische en juridische werkelijkheid (…) dus minder ver uit elkaar [liggen] dan de 
onderzoekers menen”.143 

Den Hartogh stelt dat de onderzoekers niet alleen meer gevallen als levensbeëindiging 
classificeren dan artsen in de praktijk, maar ook dat zij structureel ‘strenger’ classificeren dan 
juridisch is vereist. Ik heb in het voorgaande op verschillende plaatsen echter betoogd dat de wijze 
waarop de onderzoekers omgaan met achtereenvolgens de gevallen waarbij middelen werden 
toegediend ‘mede met het doel het levenseinde te bespoedigen’, de gevallen waarbij een 
behandeling werd gestaakt ‘met het uitdrukkelijke doel het levenseinde te bespoedigen’, het 
gevonden grensgebied tussen pijnbestrijding en levensbeëindiging en ten slotte de talrijke gevallen 
van terminale sedatie, vanuit juridisch (controle-)perspectief problematisch is. In tegenstelling tot 
Den Hartogh’s betoog, zou dan ook evengoed kunnen worden beargumenteerd dat de 
onderzoekers niet meer, maar minder gevallen tot levensbeëindiging hebben gerekend dan juridisch 
gezien zou moeten. 

In de volgende hoofdstukken zal onder andere blijken dat officieren van justitie (en in iets 
mindere mate ook artsen) bijvoorbeeld het toedienen van morfine ‘mede met het doel het 
levenseinde te bespoedigen’, classificeren als levensbeëindigend handelen. Wie vanuit dat 
perspectief gaat rekenen met de getallen uit het laatste onderzoek, zou uitkomen op een 
meldingspercentage van iets meer dan 30 procent. Vanuit het perspectief van achtereenvolgens 
officieren van justitie, de landelijke onderzoekers en ethicus Den Hartogh zou het 
meldingspercentage respectievelijk uitkomen op 30, 50 en 90 procent. Kortom, het percentage 
hangt sterk samen met wie er classificeert. Dat illustreert andermaal dat de vraag welk handelen wel 
en niet moet worden beschouwd als levensbeëindigend handelen, anno 2003 geen eensluidend 
antwoord kent. 
 
6.19 Tot slot 
In het tweede deel van dit boek heb ik een overzicht gegeven van het empirisch onderzoek dat de 
afgelopen vijfentwintig jaar in Nederland is verricht naar de praktijk van medisch handelen rond 
het levenseinde. Daarbij heb ik mij beperkt tot onderzoeksgegevens waarbij het classificeren van 
medisch handelen rond het levenseinde een belangrijke rol speelt. Toen de Staatscommissie 
Euthanasie in 1985 ogenschijnlijk een einde maakte aan de begripsverwarring die de discussie rond 
dood-na-besluit sinds de publicatie van Van den Bergh’s boek in 1969 had gedomineerd, kon de 
vraag naar de precieze omvang van de euthanasie-praktijk worden gesteld. De Staatscommissie 
formuleerde immers een officiële definitie van euthanasie die sindsdien door iedereen werd erkend. 

In hoofdstuk 5 kwam echter naar voren dat onderzoekers die zich bedienden van kwalitatieve 
methoden, er eind jaren tachtig en begin jaren negentig op wezen dat de begrippen van de 
Staatscommissie door artsen in de praktijk lang niet altijd op overeenkomstige wijze worden 
begrepen. Artsen zouden de begrippen soms anders interpreteren, of zouden hun handelen op 
andere wijze in bestaande categorieën onderbrengen dan ‘officieel’ de bedoeling was. In 1990 ging 
het eerste van drie invloedrijke onderzoeken van start dat in opdracht van de overheid werd 
verricht. Het afgelopen hoofdstuk werd in zijn geheel gewijd aan die onderzoeken die in belangrijke 
                                                 
142 Den Hartogh (2003: 1065) 
143 Den Hartogh (2003: 1066) 
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mate draaiden rond het maken van frequentieschattingen van de door de Staatscommissie 
begripsmatig onderscheiden vormen van medisch handelen rond het levenseinde. De cijfers die 
deze onderzoeken produceerden droegen de impliciete boodschap met zich mee dat niet alleen de 
begrippen, maar ook de concrete handelingen in praktijk goed en eenduidig zijn te classificeren. 
Wat kan worden geteld kan immers ook goed worden onderscheiden. 

Zowel de onderzoeken als de beleidsadviezen die op basis van de onderzoeken werden 
geschreven hebben bijgedragen aan het proces dat ik de reïficatie van medisch handelen rond het 
levenseinde heb genoemd. Dat er zich in praktijk dikwijls handelingen voordoen die zich maar 
moeilijk in de geconstrueerde categorieën laten passen en dat artsen zelf wellicht tot afwijkende en 
onvoorziene classificatie-oordelen zouden kunnen komen, waren kwesties die na verloop van tijd 
uit het oog werden verloren. Deze kwesties werden echter hoe langer hoe meer van belang, 
aangezien het controleregime dat in de loop van de jaren negentig gestalte kreeg, volledig 
afhankelijk is van het vermogen van artsen de gevallen op de ‘juridisch juiste’ wijze te 
onderscheiden. Artsen werden geacht hun eigen handelen te classificeren met de criteria die de 
Staatscommissie daarvoor had ontworpen, en werden verplicht het handelen dat binnen de 
juridische gecontroleerde categorieën viel te melden bij de daarvoor aangewezen autoriteiten. 

In het laatste landelijke onderzoek werd geconstateerd dat het meldingspercentage voor 
euthanasie en hulp bij zelfdoding is gestegen van 18% (1991) naar 41% (1996) tot 54% (2003). 
Hoewel gestegen, impliceert het laatste cijfer dat ongeveer de helft van de gevallen níet worden 
gemeld.144 Sinds jaar en dag wordt het niet-melden verklaard door te wijzen op de vermeende angst 
voor vervolging en een afkeer van administratieve rompslomp onder artsen. De groeiende discussie 
rond ‘terminale sedatie’, lijkt de gedachte dat begrippen op de werkvloer soms anders kunnen 
worden gehanteerd dan voorzien, opnieuw onder de aandacht te hebben gebracht. In het laatste 
landelijke onderzoek is de mogelijkheid dat artsen soms anders classificeren, op de valreep 
toegevoegd als mogelijke verklaring voor niet-melden. 

Ik sloot dit hoofdstuk af met het artikel van ethicus Den Hartogh die op basis van de gedachte 
dat artsen soms anders classificeren dan de onderzoekers, een meldingspercentage berekende dat 
veel hoger is dan het percentage dat de onderzoekers hadden berekend. Bij de bespreking van Den 
Hartogh’s artikel doken twee aan elkaar verwante vraagstukken op die van belang zijn bij het 
classificeren van medisch handelen rond het levenseinde. Het eerste heeft betrekking op het idee 
dat vermeende verwarring onder artsen ten aanzien van het classificeren van medisch handelen 
rond het levenseinde, zou kunnen worden verholpen als zij zouden beschikken over meer 
juridische kennis. De tweede kwestie heeft te maken met de vraag in hoeverre het medische en het 
juridische perspectief op het classificeren van medisch handelen rond het levenseinde eigenlijk met 
elkaar in overeenstemming zijn. Precies deze vraagstukken hebben centraal gestaan in empirisch 
onderzoek naar het classificeren van medisch handelen rond het levenseinde dat in de komende 
twee hoofdstukken wordt besproken. 

                                                 
144 Levensbeëindiging zonder verzoek, dat naar schatting circa duizend maal per jaar zou voorkomen, wordt nagenoeg 
nooit gemeld. 



 



 119 

 
DEEL III 

 

Empirisch onderzoek naar het classificeren 
van medisch handelen rond het levenseinde 

 
 
 

“The popular notion that ‘Science’ is forced on the mind ab extra, and that our interests have nothing to do 
with its constructions, is utterly absurd. The craving to believe that the things of the world belong to kinds 
which are related by inward rationality together, is the parent of Science as well as of sentimental philosophy; 
and the original investigator always preserves a healthy sense of how plastic the materials are in his hands”. 
William James1 

 
III.1 Van historisch naar empirisch onderzoek 
In het inleidende hoofdstuk beschreef ik hoe dit onderzoek van start ging vanuit de door Griffiths 
ontwikkelde benadering voor rechtssociologisch onderzoek naar de invloed van regels op het 
handelen. De theorie van de ‘sociale werking van het recht’ draait rond de vraag hoe en onder welke 
omstandigheden beïnvloedt een juridische regel menselijk gedrag. Mijn onderzoek vertrok vanuit een centrale 
voorwaarde waaraan moet worden voldaan wil een regel gedrag kúnnen beïnvloeden: degenen voor 
wie de regel is bedoeld moet de regel ten minste kennen. Wélke invloed de regel vervolgens heeft 
hangt onder meer af van hóe de regel wordt gekend, of anders gezegd, van de manier waarop die 
wordt geïnterpreteerd. 

In het inleidende hoofdstuk 1 werd toegelicht hoe de vraag naar juridische kennis heeft geleid 
tot een onderzoek naar juridische classificaties. Beschreven werd hoe de vraag naar kennis van een 
juridische regel wordt geproblematiseerd door het onbepaalde karakter van een regel. Er zit altijd 
een onvoorspelbaar element in de regel, waardoor het ook altijd in bepaalde mate onvoorspelbaar 
is hoe iemand die de regel kent (lees: kan formuleren) de regel in een concrete situatie zal 
toepassen. Het onbepaalde karakter van regels, zo werd toegelicht, komt voort uit het onbepaalde 
karakter van de classificaties waarmee de regels op zijn opgebouwd (zie paragraaf 1.4). Tevens 
behandelde ik in het eerste hoofdstuk de door Griffiths geponeerde veronderstelling dat:  

 
the essential problem of legal knowledge in the case of MBSL [Medical Behaviour that Shortens 
Life] is (…) that the legal information to which doctors have been exposed is couched in the 
terms of another ‘semiotic group’ and therefore not understandable in the right way by doctors.2 
 

Met andere woorden, de geldende regels voor medisch handelen rond het levenseinde zijn ingebed 
in de taal van de jurist - in het bijzonder in de taal van de strafrechtjurist - en bevatten begrippen 
die voor een praktiserend medicus een afwijkende betekenis kunnen hebben. Deze veronderstelling 
alsmede de constatering dat de vraag naar juridische kennis samenhangt met de vraag naar het 
gebruik van juridische classificaties, heeft geleid tot een onderzoek naar het ontstaan en het gebruik 
van de juridische classificaties die een rol spelen in de regulering van medisch handelen rond het 
levenseinde. 

                                                 
1 James (1890: 667) 
2 Griffiths (1999: 99) 
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In de komende hoofdstukken zal eigen empirisch onderzoek naar het gebruik van de juridische 
classificaties door actoren uit de huidige praktijk worden beschreven. In hoofdstuk 7 wordt verslag 
gedaan van een vragenlijstonderzoek dat werd uitgevoerd in de zomer van 2002. In het hoofdstuk 
daarop worden resultaten besproken van vervolgonderzoek dat een jaar later werd uitgevoerd. 
Daarvoor werden interviews afgenomen met respondenten uit het vragenlijstonderzoek. Alvorens 
op de resultaten van die onderzoeken in te gaan, zal ik in de komende paragrafen aandacht 
besteden aan diverse bevindingen uit de literatuur die de vraagstelling van het onderzoek nader 
hebben bepaald. 
 
III.2 “Juristen spelen met woorden, artsen spelen met levens” 
In de loop van dit onderzoek stuitte ik steeds vaker op artikelen waarin gedachten worden 
geopperd die zijn gelieerd aan de zojuist omschreven hypothese van Griffiths. In de introductie van 
dit boek citeerde ik bijvoorbeeld de arts Gill, die in discussie met de jurist Leenen over de zaak 
rondom huisarts Van Oijen tot de stelling komt dat artsen en juristen ‘elkaars taal niet spreken’. 
Deze uitspraak kan betrekking hebben op hetgeen Griffiths beoogt, dat wil zeggen dat bepaalde 
begrippen voor artsen een andere betekenis hebben dan voor juristen en dat zij in die zin een 
verschillende taal spreken. Daarnaast staat Gill’s stelling in verband met een vereiste waar 
rechtshistoricus Govaert van den Bergh op wijst in het kader van de communicatie van juridische 
regels naar de te reguleren praktijk. “Verstaan veronderstelt een verstandhouding bij de hoorder. 
Geen verstaan zonder belangstelling. Geen belangstelling zonder belang”, stelt Van den Bergh.3 
Toegepast op de regulering van medisch handelen rond het levenseinde betekent dit dat een 
verstandhouding tussen de geneeskunde en het recht of meer concreet tussen artsen en juristen, 
van belang is voor het functioneren van een controle-apparaat dat medewerking van artsen 
veronderstelt. In diverse artikelen wordt de relatie tussen deze twee beroepsgroepen echter als 
problematisch gekenschetst. 

Een toonaangevend voorbeeld daarvan is een artikel dat de jurist Carel Stolker in 1994 
publiceert onder de titel “De relatie tussen artsen en juristen, ’Sue the bastards!’ or ‘Kill the 
lawyers!’?”.4 Het artikel opent met een anekdote over een ontmoeting tussen een arts en een 
rechter. Het verschil tussen de juridische en medische praktijk of zo men wil tussen de leden van de 
‘semiotische groep’ (zie paragraaf 1.2) van juristen en van medici, wordt kernachtig verwoord door 
de rechter als die zich tot de medicus wendt en zegt: 
 

U en ik, wij leven in verschillende werelden, U leeft in een wereld van lichamelijk en psychisch 
lijden, vol van ziekte, hulpbehoevendheid, van hoop en van uitzichtloosheid. In uw wereld van 
lijden moet u voortdurend risico’s nemen, als u tenminste succes wilt hebben bij het genezen 
van mensen. Wij juristen daarentegen, leven in een wereld van ordening, van controle, van 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Onze taak is het om wat gebeurd is te achterhalen, 
terwijl ú zich aan de toekomst wijdt. Wij juristen zijn gericht op algemeen geldende regels, op 
bescherming van de burger, ook tegen fouten van artsen. U moet maar niet proberen deze beide 
werelden met elkaar te laten samenvallen, of zelfs maar met elkaar in harmonie te brengen.5 
 

Gezien de toegenomen juridische regelgeving waar de medische praktijk de afgelopen jaren aan is 
onderworpen, heeft het advies van deze (fictieve) rechter geen gehoor gevonden bij de 
Nederlandse wetgever.6 Ook in het geval van medisch handelen rond het levenseinde is het 
                                                 
3 Van den Bergh, in Griffiths (red.) (1996: 577). 
4 Stolker (1994: 1361-1364) 
5 Stolker, C.J.J.M. (1994:1361). 
6 De afgelopen jaren werden bijvoorbeeld de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO, 1994), de 
wet bijzondere opname psychiatrische inrichtingen (BOPZ, 1995) en de wet op de beroepen in de individuele 
gezondheidszorg (wet BIG, 1997) aangenomen. De juriste Van Reijsen constateert in haar proefschrift over de 
professionele autonomie van de arts dat die in toenemende mate onderhevig is aan juridische controle. Zij spreekt in 
dat kader van “vrijheid in gebondenheid”. Reijsen (1999: 15) 
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handelen van de arts aan rechtsregels gebonden, en daarbij doet zich een bijzonderheid voor die de 
vermeende kloof tussen de geneeskunde en het recht extra problematisch maakt. Artsen worden 
immers geacht de juridische regels in eerste instantie zélf op het eigen gedrag toe te toepassen. 
Echter, als het beeld dat bovenstaande rechter schetst van de verhouding tussen artsen en juristen 
juist is, dan is het de vraag in hoeverre artsen uit de voeten kunnen met het uit juridische begrippen 
opgebouwde keurslijf. 

Dat beeld staat niet op zichzelf. Er zijn zoals gezegd diverse citaten te geven waarin artsen of 
juristen de verhouding tussen de disciplines als moeizaam of problematisch karakteriseren. In de 
context van het onderwerp medisch handelen rond het levenseinde wordt daarbij regelmatig 
gezinspeeld op een gebrek aan wederzijds begrip en vertrouwen tussen artsen en juristen. Zo komt 
in het proefschrift van de arts Hoogerwerf over denken en sterven in de geneeskunde, een 
geïnterviewde arts aan het woord die in het kader van een gesprek over levensbeëindigend 
handelen zegt: 
 

Het juridiseren doet geen recht aan dat, waar het mensen om gaat. Juristen kijken of het moord 
is, of niet, in hun beleven is levensbeëindiging moord. Hebben zij er dan geen woorden voor? 
Dat lijkt me al te gemakkelijk. Zolang wij hen niet duidelijk kunnen maken dat vragen rond het 
levenseinde niets met moord te maken hebben, dan falen wij. Wij zullen ze duidelijk moeten 
maken waar het om gaat, zij zijn er nooit bij, behalve als ze het in eigen kring van nabij 
meemaken.7 
 

De jurist en lid van het medisch tuchtcollege R.A. Torrenga stelt in een interview in Medisch Contact 
dat “veel artsen wantrouwen [hebben] tegen juristen en rechters. Het is moeilijk om daar iets 
generaliserend over te zeggen, maar het zijn twee totaal verschillende denkwerelden. Juristen spelen 
met woorden, artsen spelen met levens.”8 

Hoewel het inderdaad moeilijk is generaliserende opmerkingen te maken over de verhouding 
tussen geneeskunde en recht, laten deze citaten zien dat er artsen en juristen zijn die het medisch en 
juridische denken beschouwen als afkomstig uit twee werelden, gescheiden door een kloof die niet 
gemakkelijk te overbruggen is. De vraag is of er inderdaad sprake is van een dergelijke kloof, 
waarmee wordt gesuggereerd dat de wijze waarop artsen en juristen denken en redeneren 
kwalitatief van elkaar zou verschillen. Aangezien classificeren, zoals in het inleidende hoofdstuk 1 
uitgebreider aan de orde kwam, een cruciaal element is van menselijk denken, valt te verwachten 
dat de vermeende kloof tussen medisch en juridisch denken zich zal manifesteren in de wijze 
waarop artsen en juristen omgaan met de classificaties die de juridische regels voor medisch 
handelen rond het levenseinde funderen. Of en zo ja in hoeverre dat het geval is komt in de 
hoofdstukken 7 en 8 uitgebreid aan de orde. 
 

                                                 
7 Hoogerwerf (1998: 217) 
8 Pronk (2002). Andere voorbeelden: In een rapport van de overleggroep toetsing zorgvuldig medisch handelen rond 
het levenseinde bij pasgeborenen, worden de eerste overlegrondes alsvolgt omschreven: “[D]e vergadering leverde 
aanvankelijk uitgebreide discussies op over thema’s die voor artsen vaak een geheel andere werkelijkheid betreffen dan 
voor ethici en juristen. Tijd was nodig om elkaars denkwijze te kunnen begrijpen en met elkaar een denkraam te 
ontwikkelen waarbinnen een geïntegreerd voorstel kon worden ontwikkeld”. Overleggroep toetsing zorgvuldig 
handelen rond het levenseinde bij pasgeborenen (1997: 7). In een engelstalig boek over de Nederlandse euthanasie-
praktijk komt een arts aan het woord die vertelt over zijn gevoelens tijdens en na het verlenen van euthanasie, en zijn 
ideeën over de regulering van de euthanasie-praktijk door een juridisch regime: “I remember feeling angry at the police 
, at the municipal coroner, at the institutional process required by law. It was not a personal anger but a general 
indignation and exasperation against a system that has no appreciation for the enormous outpouring of energy and 
emotion and intensity of focus required when physicians perform euthanasia. The two psychologies of law and 
medicine are worlds apart in this area”. Thomasma et al. (1998: 289-291) 
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III.3 Classificeren, achtergrondkennis en perspectief 
De citaten in de vorige paragraaf voeden het door Griffiths gestelde vermoeden dat bepaalde 
begrippen uit het (strafrecht-)juridisch vocabulaire in een medische context wellicht anders worden 
geïnterpreteerd dan door beleidsmakers is voorzien. Toen ik besloot mijn blik met name te richten 
op de wijze waarop de classificaties die aan die regels ten grondslag liggen worden gehanteerd, 
bleek dat vermoeden ook aan te sluiten bij bevindingen afkomstig uit psychologisch onderzoek met 
betrekking tot classificeren. Daarin wordt veelvuldig gesuggereerd dat de wijze en de uitkomst van 
classificeren samenhangt met het perspectief van waaruit en de achtergrondkennis waarmee dat 
gebeurt. 

De psycholoog Craig McGarty geeft in het boek Categorization in Social Psychology (1999) een 
uitgebreid en samenvattend overzicht van wat er de afgelopen decennia door sociaal en cognitief 
psychologen aan onderzoek is verricht naar de rol die categorieën spelen in menselijk denken en 
handelen. McGarty besteedt daarbij veel aandacht aan de invloed van de sociale context op de wijze 
waarop mensen classificeren of categoriseren, door McGarty gedefinieerd als “the process of 
understanding what something is by knowing what other things it is equivalent to and what other 
things it is different from”.9 Op basis van het verzamelde onderzoek ontwikkelt hij onderstaand 
raamwerk (’descriptive framework’), waarmee in samengebalde vorm wordt weergegeven welke 
aspecten en relaties steeds van belang zijn wanneer mensen door middel van categorieën trachten 
vat te krijgen op de verschijnselen om hen heen. 
 

 
 
Figuur III.1: Uit McGarty, Categorization in social psychology (1999: 5) 

 
Tijdens het proces van classificeren spelen de in bovenstaande figuur weergegeven aspecten steeds 
een rol. McGarty illustreert dat aan de hand van een grote variëteit aan onderzoek naar de wijze 
waarop deze aspecten elkaar over een weer beïnvloeden. Die onderzoeken blijven hier buiten 
beschouwing. De figuur is voornamelijk opgenomen omdat daarmee naar voren komt dat 
achtergrondkennis en het perspectief dat daarmee gepaard gaat, door psychologen en andere sociale 
wetenschappers wordt beschouwd als één van de belangrijkste aspecten die het proces van 
classificeren beïnvloeden. 

McGarty beschouwt de menselijke geest (mind) als een “interpretative perspective-based 
system”. Op basis van het verzamelde onderzoek stelt hij dat mensen die deel uitmaken van 
dezelfde sociale groep veelal uitgaan van een gedeeld perspectief. Wanneer mensen kijken vanuit 
hetzelfde perspectief, gevormd door gedeelde achtergrondkennis, wordt de mogelijkheid versterkt 
dat zij overeenkomstige gelijkenissen (of verschillen) tussen verschijnselen zien. En het zien van 
gelijkenis is cruciaal in het proces van classificeren.10 Kortom, hetzelfde zien schept een sociale 
band en omgekeerd schept de band gelijkgestemde percepties.11 

                                                 
9 McGarty (1999: 1) 
10 Bij het vormen van nieuwe categorieën is dat van belang. Twee verschijnselen kunnen gelijk worden gezien op basis 
van bijvoorbeeld hun kleur. Maar ook bij het gebruik van bestaande categorieën is het zien van gelijkenis (of verschil) 
cruciaal. Het gaat dan om gelijkenis tussen het te classificeren verschijnsel en een bestaand lid van de categorie. 
11 McGarty (1999: 7-17) 
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McGarty’s opmerkingen sluiten aan op een begrip dat in het inleidende hoofdstuk aan de orde 
kwam. In navolging van Bruner & Amsterdam hanteerde ik het begrip cognitieve solidariteit. Daarvan 
is sprake als verschillende individuen dezelfde verschijnselen op overeenkomstige wijze 
classificeren. Bruner & Amsterdam stellen dat een hoge mate van cognitieve solidariteit de sociale 
cohesie binnen een bepaalde groep of binnen een samenleving bevordert.12 De socioloog Jack 
Douglas, die begin jaren zeventig onderzoek deed naar de wijze waarop officials de officiële 
categorie ‘zelfmoord’ in praktijk gebruiken, doet daar nog een schepje bovenop als hij stelt: “The 
problem of social order is essentially the problem of producing some sharedness of meanings”.13 
Op het onderzoek van Douglas kom ik in het volgende hoofdstuk nog terug (paragraaf 7.5.3). 
 
III.5 Tot slot 
Gezien de voorgaande theoretische noties (zie ook hoofdstuk 1), de verschillende citaten waarin 
artsen en juristen spreken van onbegrip en wantrouwen over en weer en de veronderstelling van 
Griffiths dat een probleem ten aanzien van juridische kennis onder artsen zou zijn dat cruciale 
juridische begrippen onder medici een andere betekenis krijgen dan ze in de context van 
regelgeving en handhaving hebben, lijkt een hoge mate van cognitieve solidariteit tussen artsen en 
juristen ten aanzien van het classificeren van medisch handelen rond het levenseinde niet 
vanzelfsprekend. In de komende hoofdstukken wordt met name dat onderzocht. De vraag in 
hoeverre artsen en juristen situaties van medisch handelen rond het levenseinde overeenkomstig 
classificeren, zal in dit deel van het boek steeds centraal staan. 

Met het vragenlijstonderzoek dat in hoofdstuk 7 wordt besproken is de aandacht vooral 
uitgegaan naar de uitkomst van het proces van classificeren. Daarbij speelt de vraag of een arts die 
classificeert vanuit medisch perspectief, tot andere uitkomsten komt dan de jurist die kijkt vanuit 
juridisch perspectief. In hoofdstuk 8 ga ik aan de hand van afgenomen interviews met 
respondenten uit het vragenlijstonderzoek gedetailleerd in op de vraag welke argumenten en 
overwegingen een rol spelen bij het classificeren van medisch handelen rond het levenseinde. 

                                                 
12 Bruner & Amsterdam (2000: 34) 
13 Douglas (1971: 3) 






