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Hoofdstuk 7 
 

Een vragenlijst-onderzoek naar het 
classificeren van medisch handelen rond het 

levenseinde 
 

 

 
“De man had me twee formulieren gegeven, het ene was bestemd voor de burgerlijke stand, het andere diende 
ter registratie van het overlijden. (…) De eerste vraag van het tweede formulier luidde: ‘Is de patiënt een 
natuurlijke dood gestorven?’. Ik rechtte mijn rug, keek snel weer op het papier, en zag daarboven mijn hand 
zweven, de pen geklemd tussen de vingers. Dat ‘natuurlijk’ trof me, natuurlijk was ze dood. (…) Mijn 
aarzeling ergerde me. Wat is ertegen om kortweg ‘ja’ in te vullen?1 

 
7.1 Onderzoeksvraag 
In hoofdstuk 1 en in de inleiding bij het empirische deel van mijn onderzoek, beschreef ik hoe het 
onderzoek van start ging als een onderzoek naar de mate waarin artsen de juridische regels ten 
aanzien van medisch handelen rond het levenseinde kennen en kunnen toepassen. Die vraag heb ik 
opgevat als de vraag hoe artsen omgaan met de juridische classificaties waar de regels op zijn 
gebaseerd. De beschreven theoretische noties suggereren dat artsen, classificerend vanuit medisch 
perspectief, wellicht anders omgaan met de juridische classificaties dan vanuit het juridische 
perspectief van de wetgever is bedoeld. Om dat idee te onderzoeken zouden de bedoelingen van de 
wetgever moeten worden vastgesteld. Met andere woorden, om te kunnen beoordelen in hoeverre 
artsen juridisch gezien ‘juist ‘ classificeren, is een normatief beoordelingskader nodig. Het vaststellen 
en zelf innemen van een dergelijk normatief standpunt kan echter worden vermeden door niet 
alleen artsen in het onderzoek te betrekken, maar ook te onderzoeken hoe juristen die in de praktijk 
met de juridische classificaties te maken kunnen krijgen, met die classificaties omgaan. Vervolgens 
kan worden onderzocht in hoeverre er verschillen bestaan tussen de wijze waarop artsen en juristen 
die in de praktijk met de classificaties moeten werken classificeren. En zoals is toegelicht (onder 
andere in paragraaf 1.5), is de mate van cognitieve solidariteit tussen artsen en juristen ten aanzien van 
het classificeren van medisch handelen rond het levenseinde, van belang voor een goede werking 
van het regulerings-apparaat dat voor dergelijk handelen is ontwikkeld. 
 
7.2 Aanpak en methode van het vragenlijstonderzoek 
 
7.2.1 Methode 
Om te onderzoeken of artsen en juristen situaties van medisch handelen rond het levenseinde 
verschillend classificeren, is gebruik gemaakt van de vignet-methode.2 Met de vignet-methode 
worden ‘vignetten’ ofwel korte fictieve casusbeschrijvingen aan respondenten voorgelegd, waarbij 
een aantal vragen worden gesteld. Een vignet is weliswaar fictief, maar zodanig geformuleerd dat de 
beschreven situatie zich in werkelijkheid zou kunnen voordoen. Voor dit onderzoek zijn acht 
vignetten gemaakt waarin artsen medische handelingen rond het levenseinde verrichten. Elke 
beschrijving eindigt met het overlijden van de patiënt. 

                                                 
1 Fragment uit een roman van Peter Henk Steenhuis en Tigrelle Uittewaal (2004: 114-117) 
2 Zie bijvoorbeeld Rooks, Selten, Raub & Tazelaar (1997), Hermkens (1983) 
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De acht casus en bijbehorende vragen werden toegestuurd aan huisartsen, officieren van justitie en 
gemeentelijk lijkschouwers, met het verzoek de vragen in te vullen en de vragenlijst te retourneren. 
De keuze van deze respondenten wordt verantwoord in paragraaf 7.2.4. Anonimiteit van de 
verstrekte antwoorden en gegevens werd in de toelichtende brief gegarandeerd. In veel vignet-
onderzoek wordt gebruik gemaakt van complexe statistische technieken om op basis van 
kwantitatieve gegevens de invloed van factoren als bijvoorbeeld religie of sekse op het classificeren 
van respondenten te wegen.3 Dat is hier niet gedaan. De antwoorden zijn ingevoerd in een database, 
en vervolgens met behulp van het computerprogramma SPSS gestructureerd. Daarbij zijn geen 
statistische technieken gebruikt anders dan het maken van eenvoudige rechte tellingen die hebben 
geresulteerd in frequentie- en kruistabellen met absolute getallen en percentages. Het doel van het 
vragenlijstonderzoek is geweest inzicht te krijgen in de vraag of er een kwalitatief verschil bestaat 
tussen de wijze waarop artsen en juristen casus van medisch handelen rond het levenseinde 
classificeren. 
 
7.2.2 Toelichting bij de vragenlijst 
De vragenlijst bij elke afzonderlijke casus bestaat voor huisartsen en officieren van justitie uit negen 
vragen en voor gemeentelijk lijkschouwers uit 7 vragen (zie bijlage I). De lijst is als volgt 
opgebouwd. De eerste drie vragen richten zich expliciet op het classificeren van de casus, en zijn 
aan alle respondenten gesteld. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen het classificeren van het 
handelen van de arts (vraag 1) en het classificeren van het overlijden van de patiënt (vraag 2 en 
3).Vraag 1 werd aan alle respondenten als volgt gesteld: 
 

 
Vraag 1: Hoe zou U het handelen van de arts in de beschreven situatie benoemen? 
� 

� 

� 

� 

� 

a. Stervenshulp 
b. Levensbeëindiging zonder verzoek  
c. Palliatieve zorg 
d. Euthanasie 
e. Moord / Doodslag 

� 

  
� 

� 

f. Staken en/of niet-aanvangen van een 
behandeling 

g. Terminale Sedatie 
h. Anders, namelijk: …………………(vul in) 

 
 
De respondenten is gevraagd het handelen van de arts in de betreffende casus in één van de 
gegeven categorieën onder te brengen. De antwoordmogelijkheden werden gedistilleerd uit diverse 
literatuur met betrekking tot medisch handelen rond het levenseinde.4 In voorgaande hoofdstukken 
zijn de genoemde begrippen al uitvoerig aan bod gekomen. Om respondenten de mogelijkheid te 
geven met eigen alternatieven te komen is de categorie ‘anders’ toegevoegd. De resultaten van vraag 
1 worden in paragraaf 7.4 behandeld. 

In voorgaande hoofdstukken is gebleken dat de classificerende begrippen die als antwoordopties 
zijn gegeven, in de literatuur veelal worden verdeeld over twee overkoepelende categorieën: normaal 
medisch handelen en levensbeëindigend handelen. Voor normaal medisch handelen geldt dat het handelen 
valt onder de medische exceptie, waarbij het de arts is toegestaan een verklaring van ‘natuurlijk 
overlijden’ af te geven. Voor levensbeëindigend handelen geldt een specifiek juridisch controle-
apparaat, dat in werking treedt op het moment dat de arts geen verklaring van natuurlijk overlijden 
afgeeft. 

De antwoordopties van vraag 1 zullen in de bespreking van de resultaten soms worden verdeeld 
over beide ‘overkoepelende categorieën’. Een van de redenen daarvoor is een praktische. De 
resultaten van vraag 1 kunnen daarmee overzichtelijker worden weergegeven, en eventuele 
verschillen tussen groepen worden directer zichtbaar. Belangrijker is echter dat dan kan worden 

                                                 
3 Bijvoorbeeld Rook, Selten, Raub & Tazelaar (1997) 
4 Het vragenlijstonderzoek werd uitgevoerd in de zomer van 2002. De literatuur stamt dan ook van voor die tijd. 
Gebruik werd gemaakt van onder andere Leenen (2000), Van der Wal et al. (1996), Griffiths, Bood & Weyers (1998), 
Hoogerwerf (1998), Ten Have & Clark (2002) Janssens & Willems (2001, Van Den Muijsenbergh (2001). 
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onderzocht in hoeverre respondenten de in literatuur gemaakte verdeling over normaal medisch 
handelen (natuurlijke dood), en levensbeëindigend handelen (niet-natuurlijke dood) consistent 
toepassen. 

In het onderstaande wordt voor elke antwoordcategorie uit vraag 1 kort toegelicht welke 
categorieën tot normaal medisch handelen dan wel tot levensbeëindigend handelen worden 
gerekend. Daarbij is zoals gezegd de literatuur gevolgd. 
 
Normaal medisch handelen: Wanneer wordt gesproken van ‘palliatieve zorg’, ‘staken en/of niet 
aanvangen van een behandeling’, ‘stervenshulp’, en ‘terminale sedatie’ wordt het handelen  meestal 
gerekend tot de categorie normaal medisch handelen waarbij een natuurlijke dood mag worden 
afgegeven. Dat is het minst omstreden ten aanzien van ‘palliatieve zorg’. Hoewel de term ‘palliatieve 
zorg’ nog niet in zwang was ten tijde van de Staatscommissie Euthanasie, kan het gelijk gesteld 
worden aan wat zij ‘pijn- en symptoombestrijding’ hebben genoemd. Palliatieve zorg is omschreven 
als “de actieve totale zorg voor patiënten wier ziekte niet meer gevoelig is voor curatieve 
behandeling”.5 Het gaat daarbij om medische zorg die niet meer is gericht op cure maar volledig op 
care. Palliatieve zorg maakt integraal onderdeel uit van het werk van de arts, met name in geval van 
patiënten wier leven teneinde loopt. De Staatscommissie stelde indertijd dat pijn- en 
symptoombestrijding niet tot levensbeëindigend handelen moet worden gerekend, ook niet als de 
dood daarvan een niet bedoeld neveneffect was (zie onder andere paragraaf 3.11). De arts mag 
daarbij een verklaring van natuurlijk overlijden afgeven. 

Zoals in vorige hoofdstukken ook aan de orde kwam wordt het ‘staken en/of niet aanvangen 
van een behandeling’ eveneens gerekend tot normaal medisch handelen (zie onder andere paragraaf 
3.11). Voorwaarde daarbij is dat de arts van mening is dat (verdere) behandeling medisch zinloos is. 
Staken van een behandeling wordt eveneens tot normaal medisch handelen gerekend als een patiënt 
expliciet weigert de behandeling te ondergaan, ook als dat onherroepelijk betekent dat de patiënt als 
gevolg daarvan zal komen te overlijden.6 

Ook de categorie ‘stervenshulp’ wordt door gebruikers van de term gerekend tot normaal 
medisch handelen. Het begrip heeft echter een omstreden status. De Commissie Remmelink stelde 
in 1991 voor om het actief beëindigen van leven op een moment dat de vitale functies reeds 
beginnen te falen, voortaan aan te duiden als ‘stervenshulp’. De commissie vond dat ‘stervenshulp’ 
tot de normale beroepsuitoefening van de arts moest worden gerekend. De term werd dus in het 
leven geroepen om daarmee aan te geven dat er sprake is van normaal medisch handelen. Echter, 
het toenmalige kabinet nam het advies van de commissie op dit punt destijds niet over, en verwierp 
het begrip ‘stervenshulp’. Ook gezondheidsjurist Leenen vindt dat de term niet zou moeten worden 
gebruikt. Om het onderscheid tussen ‘euthanasie’ en ‘levensbeëindiging zonder verzoek’ helder te 
houden, moet de term ‘stervenshulp’ worden vermeden, aldus Leenen.7 Die redenering is in het 
gezondheidsrecht gevolgd, met als gevolg dat de term ‘stervenshulp’ juridisch gezien geen status 
heeft. Dat neemt echter niet weg dat de term in de praktijk wordt gehanteerd. De in de introductie 
genoemde huisarts Van Oijen, was bijvoorbeeld stellig van mening dat zijn handelen als 
‘stervenshulp’ moest worden gezien. Áls de term wordt gebruikt gebeurt dat dan ook meestal door 
artsen, die de term lijken te kiezen om aan te geven dat zij vinden dat er sprake is geweest van 
normaal medisch handelen waarbij de patiënt aan een natuurlijke oorzaak is overleden. Omdat het 
begrip in de praktijk wordt gehanteerd, werd die ook opgenomen als antwoordmogelijkheid. 

Ten slotte is ook het begrip ‘terminale sedatie’ als antwoordmogelijkheid opgenomen. 
Nederlandse pleitbezorgers van ‘terminale sedatie’ gebruiken de term als een aanduiding voor een 
aanvaardbare vorm van palliatieve zorg bij stervenden die uitdrukkelijk bínnen de grenzen van 

                                                 
5 Definitie van de WHO, geciteerd in Van Den Muijsenbergh (2001) 
6
 Als een patiënt overlijdt doordat een arts een ‘medisch zinvolle’ behandeling staakt zónder dat een patiënt daarom 
heeft verzocht, is er juridisch sprake van levensbeëindiging zonder verzoek cq. moord. 
7 Leenen (2000: 315). 
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normaal medisch handelen zou blijven.8 Desalniettemin is ook deze term omstreden. Dat bleek al in 
het vorige hoofdstuk bij de bespreking van het laatste onderzoeksrapport van Van der Wal et al. 
(paragraaf 6.15). De onderzoekers betogen dat een klein deel van de door hen gevonden gevallen 
van terminale sedatie als levensbeëindigend handelen moet worden gerekend, meestal als 
euthanasie. Het overgrote deel betreft echter normaal medisch handelen, aldus Van der Wal et al.. 
Anno 2005 is het begrip ‘terminale sedatie’ onverminderd omstreden. Volgens critici zou het 
onderscheid tussen ‘terminale sedatie’ (normaal medisch handelen) en ‘euthanasie’ 
(levensbeëindigend handelen) niet of nauwelijks te maken zijn.9 

Over de status van ‘stervenshulp’ en ‘terminale sedatie’ bestaat dus discussie. Het gaat er hier 
echter niet om te komen tot een standpunt over de vraag of terminale sedatie (of stervenshulp) wel 
of geen normaal medisch handelen is. Het gaat erom te onderzoeken in hoeverre de classificerende 
begrippen uit vraag 1 door respondenten worden gebruikt, en of ze wel of niet consistent worden 
gerekend tot normaal medisch dan wel levensbeëindigend handelen. Daarbij wordt uitgegaan van de 
veronderstelling dat degene die een casus classificeert als ‘palliatieve zorg’, ‘staken van een 
behandeling’, ‘terminale sedatie’ of ‘stervenshulp’, van mening is dat een verklaring van natuurlijk 
overlijden mag worden afgegeven en er dus sprake is van normaal medisch handelen. In paragraaf 
7.3 wordt op basis van resultaten besproken in hoeverre deze veronderstelling juist kan worden 
geacht. 
 
Levensbeëindigend handelen: De antwoord-opties ‘euthanasie’, ‘levensbeëindiging zonder verzoek’ en 
‘moord/doodslag’ worden geschaard onder de overkoepelende categorie levensbeëindigend 
handelen. Daarover bestaat weinig discussie. De huidige juridische regelgeving laat er geen twijfel 
over bestaan dat ‘euthanasie’ en ‘levensbeëindiging zonder verzoek’ niet als ‘normaal medisch 
handelen’ mogen worden beschouwd. Dat ook ‘moord/doodslag’ als antwoordcategorie is 
opgenomen, vraagt wellicht om toelichting. Als er sprake zou zijn van ‘moord’ lijkt er immers 
moeilijk eveneens sprake te kunnen zijn van zoiets als medisch handelen. Toch is de 
antwoordcategorie opgenomen, omdat die regelmatig wordt gebruikt in het debat over medisch 
handelen rond het levenseinde. Juridisch gezien is het gebruik van de term ‘levensbeëindiging 
zonder verzoek’ opvallender. De term ‘levensbeëindiging zonder verzoek’ komt weliswaar veel voor 
in de literatuur met betrekking tot medisch handelen rond het levenseinde, maar, zoals Leenen 
benadrukt, “als er sprake is van beëindiging van leven zonder verzoek, is er juridisch gezien geen 
keus: dan is het moord”.10 Zoals de rechtbank in de zaak Van Oijen echter stelde, is ‘moord’ binnen 
het recht een juridisch-technische term die in geval van medisch handelen rond het levenseinde, 
echter vaak “niet in overeenstemming is met het daaraan in het algemeen verbonden 
maatschappelijk gevoelen”.11 Velen lijken daarom liever te spreken van ‘levensbeëindiging zonder 
verzoek’ om daarmee een handeling aan te duiden die minder ‘erg’ is dan moord en onder 
omstandigheden gerechtvaardigd kan worden geacht. 

 Net als voor de begrippen die worden gerekend tot ‘normaal medisch handelen’, zal worden 
gekeken of ‘euthanasie’, ‘levensbeëindiging zonder verzoek’ en ‘moord/doodslag’ door 
respondenten consistent worden gerekend tot levensbeëindigend handelen waarbij geen verklaring 
van natuurlijke dood mag worden gegeven. 

 
 

                                                 
8 Er bestaat verschil van mening over wat de ‘juiste’ term zou zijn. Sommigen geven bijvoorbeeld de voorkeur aan 
‘palliatieve sedatie’ of  ‘gecontroleerde sedatie’.  Wellicht vanwege de sederende werking van de woordkeus zelf. In dit 
onderzoek is echter gekozen voor de bewoording die het meest lijkt te worden gebruikt: ‘terminale sedatie’ dus. Zie 
bijvoorbeeld Broeckaert & Nunez Olarte (2002), Janssens & Willems (2001) 
9 Bijvoorbeeld Quill (1996). Zie paragraaf 6.15. 
10 Gezondheidsjurist Leenen zegt dit in een debat met medicus Gill, waarvan verslag wordt gedaan in Relevant, 4/2001. 
Leenen voegt daar overigens aan toe dat het “moreel gezien geen moord hoeft te zijn”. De arts kan, net als bij 
euthanasie, een beroep doen op overmacht. Zaken Prins en Kadijk. Zie noot 122, paragraaf 3.14. 
11 Zie ook in de introductie aangehaalde opmerking van de rechtbank bij het vonnis in de zaak Van Oijen. 
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Vraag 2: Wat is de belangrijkste oorzaak van overlijden? 
� 

� 

� 

� 

a. De ziekte / aandoening van de patiënt  
b. Het handelen van de arts 
c. Het handelen van de patiënt 
d. Anders:………………………(vul in) 

 
 
De tweede  vraag werd onder andere opgenomen omdat in diverse literatuur wordt gesuggereerd 
dat er verschillen bestaan in juridische en medische opvattingen over causaliteit.12 De juristen 
Mendelson en Freckelton stellen in de introductie van hun omvangrijke bundel Causation in Law and 
Medicine: “A particular aspect of the difficulty is that ‘causation’ often means different things to 
representatives of different professions”.13 Voor een jurist is causaliteit van belang in verband met 
de vraag of een bepaalde persoon verantwoordelijk is voor een bepaalde gebeurtenis in het 
verleden, en of die gebeurtenis ook zonder diens handelen zou zijn voorgevallen. Dat gaat gepaard 
met een causaliteitsopvatting die verder gaat dan het natuurwetenschappelijke idee van causaliteit. 
Want niet alleen moet antwoord worden gegeven op de vraag hoe eventuele schade of leed precies 
is veroorzaakt, maar het gaat er vooral om of dat iemand kan of moet worden toegerekend. 

In de geneeskunde dienen causale redeneringen een heel ander doel. Artsen zetten een causale 
redenering in om en diagnose te kunnen stellen en om voorspellingen te kunnen doen over het 
verloop van een ziekte en de gevolgen van een eventuele ingreep. Daarbij zal ook een arts dikwijls 
een reconstructie maken over wat er in het ziekte-proces tot dan toe is gebeurd, maar die afweging 
maakt de arts vooral om te kunnen inschatten of er van medisch handelen wel of geen positieve 
effecten te verwachten zijn. 

Ook Griffiths veronderstelt dat artsen en juristen een verschillende causaliteitsopvatting 
hebben.14  Dat kan leiden tot een verschil in classificeren en daarmee tot verschillend gebruik van 
regels ten aanzien van medisch handelen rond het levenseinde. Vanuit (strafrecht-)juridisch 
perspectief kan een overlijden worden toegeschreven aan het handelen van de arts al verkort hij het 
leven maar met enkele minuten. Wat de arts daarbij voor subjectieve intentie heeft is niet van 
belang. Het gaat om het effect van zijn handelen en om de vraag of dat effect redelijkerwijs 
voorzienbaar kan worden geacht (geobjectiveerde intentie, zie ook paragraaf 6.5). Anders dan in het 
juridische denken lijkt een ingreep die leidt tot een verkorting van leven, in het medische denken 
toch niet altijd als een causaal bepalende interventie te worden gezien. Dat komt mede omdat een 
arts zijn subjectieve intenties daarbij door de doorslag lijkt te geven. Indien de arts met zijn 
handelen eerst en vooral het lijden heeft willen verlichten, en de patiënt komt toch versneld te 
overlijden lijkt de arts er toe geneigd de ziekte aan te wijzen als primaire doodsoorzaak. Zeker 
wanneer die ziekte onvermijdelijk tot de dood zal leiden, zou een arts de dood niet snel aan zijn 
eigen handelen toeschrijven. Als deze veronderstellingen hout snijden, dan zal zich dat moeten 
manifesteren in de antwoorden van de verschillende respondenten op deze vraag. De resultaten van 
vraag 2 worden besproken in paragraaf 7.4. 
 

Vraag 3: Er is hier sprake van: 
� 

� 

a. een natuurlijke dood 
b. een niet-natuurlijke dood 

 
 
                                                 
12 Onder andere Rambocus (1999), Freckelton & Mendelson (2002)  
13 Freckelton & Mendelson (2002: xxii) 
14 Zie ook Griffiths (1999: 99-100) 
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Met deze vraag wordt de respondent verzocht niet het handelen van de arts (zoals in vraag 1), maar 
het overlijden van de patiënt te classificeren. In de praktijk moet de behandelend arts deze vraag in 
verband met de verklaring van overlijden altijd beantwoorden. In hoofdstuk 4 is uitvoerig 
beschreven hoe en waarom de begrippen natuurlijke en niet-natuurlijke dood een rol zijn gaan 
spelen in de regulering van medisch handelen rond het levenseinde. De kern van de huidige rol van 
deze begrippen is dat de behandelend arts die er niet van overtuigd is dat er sprake is van een 
natuurlijke dood, de gemeentelijk lijkschouwer dient in te schakelen. Deze kijkt vervolgens of alsnog 
een verklaring van natuurlijke dood kan worden afgegeven. Als de lijkschouwer echter eveneens van 
mening is dat het overlijden niet-natuurlijk is geweest wordt de officier van justitie, en in gevallen 
van euthanasie één van de regionale toetsingscommissies, ingeschakeld. De resultaten op vraag 3 
worden besproken in paragraaf 7.4. 

De vragen 4 en 5 in de variant voor artsen en juristen zijn erop gericht te onderzoeken in 
hoeverre artsen en juristen elkaars oordeel kunnen inschatten.15 De vragen zijn identiek aan 
bovenstaande vragen 1 en 3, met de toevoeging dat de respondent moet aangeven welk antwoord 
hij of zij denkt dat respectievelijk een arts of een jurist zal geven (zie bijlage 1 voor de precieze 
formulering). Uit de antwoorden kan naar voren komen of de respondent de casus hetzelfde 
classificeert als hem wordt gevraagd de casus vanuit een ander perspectief te benaderen. In 
paragraaf in 7.6 worden de resultaten ten aanzien van deze vraag besproken. 

Vraag 6 in de variant voor artsen en juristen (vraag 5 in de variant voor gemeentelijk 
lijkschouwers) werd in eerste instantie gesteld om te achterhalen of de casus geloofwaardig werd 
geacht en als zodanig voldoet aan de eisen van een goed vignet. Kan de respondent zich voorstellen 
dat de beschreven gebeurtenis zich ook in werkelijkheid zou kunnen voordoen? Bij de huisartsen 
werd deze vraag zo gesteld dat een antwoord op deze vraag tevens iets zou kunnen zeggen over de 
mate waarin zij zich identificeren met het handelen van de arts in de casus. Deze vraag verschafte 
extra inzicht in de wijze waarop huisartsen classificeren. Hier zal in paragraaf 7.5 verder op worden 
ingegaan. 

De laatste vraag tenslotte had betrekking op het oordeel van de respondent of de arts in de 
betreffende casus zijn handelen achteraf zou moeten melden. Deze vraag werd gesteld omdat de 
meldings-vraag een belangrijke rol speelt in de wijze waarop medisch handelen rond het levenseinde 
is gereguleerd. In de laatste paragraaf 7.7., wordt ingegaan op de resultaten van deze vraag. 
 
7.2.3 Toelichting bij de casus 
Om de leestijd voor de respondenten niet te hoog te laten oplopen zijn de casus-beschrijvingen zeer 
kort gehouden. De informatie is beperkt tot een aantal aspecten die voor beantwoording van de 
vragen nodig werd geacht. De aspecten die bij de constructie van de casus een rol speelden zijn 
achtereenvolgens: geestelijke competentie (bijvoorbeeld: competent; buiten bewustzijn; bij bewustzijn 
maar incompetent); afhankelijkheid van medisch handelen (bijvoorbeeld: wel of niet afhankelijk van 
kunstmatige toediening van vocht, voedsel of zuurstof); de kwaal/ ziekte (bijvoorbeeld: van 
lichamelijke aard; van psychische aard); levensfase / ziektestadium (bijvoorbeeld: ziekte is begonnen, 
maar is nog niet terminaal; terminaal); aanwezigheid van curatieve behandelmogelijkheden (wel; niet); wijze 
van wilsuiting (bijvoorbeeld: geen wilsuiting; mentor of familie; schriftelijke verklaring; direct contact 
met patiënt); aard van wilsuiting (bijvoorbeeld: geen wilsuiting; elke behandeling proberen; niet-
reanimeren; niet-behandelen; alleen palliatieve zorg; levensbeëindiging); het handelen van de arts 
(bijvoorbeeld: toediening van middelen; stilzetten van eerder ingezette behandeling). In de casus-
beschrijvingen zijn bestaande classificerende termen niet genoemd. 

Ik heb met opzet getracht gevallen te beschrijven die geloofwaardig zijn maar tegelijkertijd niet 
naadloos lijken te passen in bestaande classificatie-definities. Ik heb getracht gevallen te kiezen die 
zich als het ware bevinden op het grensvlak tussen normaal medisch handelen en levensbeëindigend 

                                                 
15 De inschattings-vragen zijn in de variant voor gemeentelijk lijkschouwers niet bij elke casus gesteld. Ze zouden dan 
immers zowel een inschatting moeten maken van de jurist en van de arts. Daarmee zou het aantal vragen per casus en 
daarmee de tijd die het kost de vragenlijst in te vullen mogelijk te veel oplopen. 
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handelen, en mij daarbij laten inspireren door werkelijke gevallen zoals die in diverse literatuur zijn 
beschreven. Zo hebben bijvoorbeeld beschrijvingen van de verpleeghuisarts Keizer, in de op zijn 
ervaringen als verpleeghuisarts gebaseerde roman Het refrein is Hein (1994), en beschrijvingen uit de 
studie van de antropoloog Pool Vragen om te sterven (1996, zie ook paragraaf 6.13) gediend als 
inspiratie. Ik heb verondersteld dat juist in dergelijke moeilijke maar realistische gevallen eventuele 
verschillen tussen het medische en het juridische perspectief zichtbaar zouden kunnen worden. 

Omdat het realiteitsgehalte en de geloofwaardigheid van de casus van belang zijn voor de 
gebruikte methode, zijn de casus voordat ze werkelijk voor het onderzoek werden gebruikt 
achtereenvolgens besproken met leden van de onderzoeksgroep MBPSL16 (Vakgroep 
Rechtssociologie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen), een praktiserend 
SCEN-arts en een arts/docent van de opleiding huisartsgeneeskunde aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Vervolgens is zowel schriftelijk als telefonisch een korte pilot-studie gedaan waarin ik 
heb bekeken of de vragen zoals geformuleerd goed werden begrepen door de respondenten. Op 
basis van het vooronderzoek heb ik wijzigingen aangebracht, en kregen de casus en vragen de vorm 
zoals hier gepresenteerd. Uit het feit dat er bij elke casus huisartsen zijn geweest die op een van de 
voorgelegde vragen hebben geantwoord ‘Ja, ik heb in een vergelijkbare situatie ongeveer zo 
gehandeld’, kan worden afgeleid dat alle casus zich in vergelijkbare vorm ook werkelijk in de 
praktijk voordoen (in paragraaf 7.5 wordt nader op deze vraag ingegaan). Hieronder zijn de 
casusbeschrijvingen weergegeven. Daarbij wordt steeds kort toegelicht hoe de casus tot stand is 
gekomen. 
 
 
Casus 1 
Man (20 jaar) heeft een hoge dwarslaesie en is volledig verlamd. Hij kan niet meer zelfstandig ademen. Hij ligt op zijn 
nadrukkelijk verzoek en in overleg met zijn familie thuis aan een beademingsapparaat. Hij communiceert door te knipperen met 
zijn ogen. Er is geen verbetering in zijn toestand te verwachten. Na een half jaar maakt hij bij herhaling duidelijk zo niet verder 
te willen leven. De arts gaat in op zijn wens en staakt de beademing, waarna de man overlijdt. 

 
De casus is bijna letterlijk overgenomen uit het jaarverslag van 2000 van de Regionale 
Toetsingscommissies Euthanasie. De behandelend arts had de zaak gemeld als euthanasie. De 
commissie was van mening dat er sprake was van het staken van een behandeling door de arts en 
niet van euthanasie, en verklaarde de zaak niet ontvankelijk. 

Uiteindelijk is besloten de resultaten bij deze casus buiten beschouwing te laten. De reden 
daarvoor is de volgende. De patiënt heeft een dwarslaesie, maar onduidelijk is hoe die dwarslaesie is 
veroorzaakt. Een aantal respondenten, met name gemeentelijk lijkschouwers en enkele artsen, gaf in 
de kantlijn van de vragenlijst aan dat zij ervan uitgingen dat er sprake was geweest van een ongeval. In 
dat geval zou er volgens deze respondenten sowieso sprake zijn van een niet-natuurlijke dood, 
ongeacht het handelen van de arts. De mogelijkheid van een ongeval als oorspronkelijke oorzaak 
van het overlijden van de patiënt verstoort de vergelijking met andere casus waarin die mogelijkheid 
niet bestond. Dit is zowel bij de keuze van de casus als tijdens het vooronderzoek over het hoofd 
gezien. De resultaten voor casus 1 zijn overigens wel opgenomen als bijlage (zie pagina 253 e.v.). 
 
 
Casus 2 

Vrouw (80 jaar) met de ziekte van Alzheimer woont bij haar oudste dochter. Ze is zo dement geworden dat ze familie en 
vrienden niet meer herkent. Ze heeft een beginnende longontsteking die met behulp van antibiotica kan worden bestreden. Verder 
is ze redelijk gezond. De vrouw heeft 6 jaar geleden, voordat zij ging dementeren en bij volle bewustzijn, een wilsverklaring 
opgesteld waarin ze zegt dat ze niet meer wil leven als ze zo ernstig dementeert dat ze haar kinderen niet meer herkent. Na 
overleg met de dochter besluit de arts af te zien van toediening van antibiotica. De vrouw gaat zeer snel achteruit, en overlijdt 10 
dagen later. 

 

                                                 
16

 Medical Behavior that Potentially Shortens Life 



 132 

De casus is geheel fictief, en werd geconstrueerd aan de hand van een overwogen selectie van 
bovengenoemde aspecten. 
 
 
Casus 3 

Vrouw (73 jaar) met hart- en vaatproblemen, een vergevorderd stadium van botontkalking en ernstige doorligwonden raakt na 
toediening van morfinepleisters in  onomkeerbaar coma. Er zijn geen behandelmogelijkheden meer. De vrouw heeft zeer ernstige 
doorligwonden. Zowel de aanblik van de vrouw als de geur afkomstig van haar wonden maken de toestand erbarmelijk. De arts 
schat dat het hooguit één tot twee dagen duurt voor de vrouw overlijdt. De patiënte heeft zich nooit duidelijk uitgelaten over 
eventuele levensbeëindiging. De laatste weken vóór ze in coma raakte zei ze wel regelmatig dat ze hoopte rustig te mogen 
inslapen. De echtgenoot vindt de situatie mensonterend en vraagt de arts om zijn vrouw uit haar lijden te verlossen. De arts geeft 
de patiënt een letale injectie. Ze overlijdt vrijwel direct. 

 
De casus is gebaseerd op de zaak van de huisarts Van Oijen, die in de introductie van dit 
proefschrift is beschreven. Van Oijen vond zelf dat er sprake was van stervenshulp. In een 
hoofdredactioneel commentaar in Medisch Contact werd destijds gesproken van terminale sedatie. De 
huisarts werd door het gerechtshof in hoger beroep uiteindelijk schuldig bevonden aan moord en 
valsheid in geschrifte (wegens het afgeven van een verklaring van natuurlijk overlijden). 
 

 
Casus 4 

Man van 76 met de ziekte van Parkinson, zit in een rolstoel, kan niet meer eten, is incontinent, communiceert nauwelijks meer 
en is zeer apathisch. Heeft sinds drie jaar een PEG-sonde, waardoor hij goed gevoed blijft. Medicijnen tegen Parkinson en 
depressie slaan niet aan. De arts verwacht dat de man nog een aantal maanden zo kan leven. Een verbetering van zijn toestand 
is zeer onwaarschijnlijk. De echtgenote is de wanhoop nabij en verzoekt de sondevoeding te staken. De arts krijgt geen contact 
meer met de man zelf. De arts geeft uiteindelijk gehoor aan het verzoek en stopt de voeding. Een week later is de man overleden. 

 
De casus is gebaseerd op een werkelijke gebeurtenis waarvan melding wordt  gemaakt in een artikel 
in de knipselkrant van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE).17 
 
 
Casus 5 

Bij een man (72 jaar) wordt slokdarmkanker vastgesteld. De slokdarm blijkt geheel te moeten worden verwijderd. Omdat eten 
en drinken niet meer gaat, krijgt hij dat via een sonde toegediend. Als de man uit het ziekenhuis wordt ontslagen geeft hij 
nadrukkelijk aan niet naar een verpleeghuis te willen. Met behulp van intensieve thuiszorg en hulp van familie kan de man 
naar huis. Na een aantal maanden worden uitzaaiingen geconstateerd die in het ziekenhuis behandeld zouden kunnen worden. 
De man geeft zijn huisarts echter te kennen dat hij dat niet wil. Hij wil thuis sterven in het bijzijn van zijn familie. Als hij veel 
pijn krijgt, geeft de huisarts hem morfine. Desondanks blijft de patiënt erg onrustig. Hij kan niet of nauwelijks slapen en is 
soms angstig. De situatie is zwaar, zowel voor de man zelf als voor zijn familie. De huisarts bespreekt met patiënt en familie de 
mogelijkheid de patiënt in slaap te brengen. Tijdens de slaap zal de sondevoeding worden stopgezet, waarna hij rustig en pijnloos 
zal overlijden. Na een dag bedenktijd vraagt de patiënt de arts het scenario uit te voeren, hetgeen gebeurt. Na drie dagen overlijdt 
de man. 

 
De casus is geheel fictief, en werd geconstrueerd aan de hand van een overwogen selectie van 
bovengenoemde aspecten. 
 
 
Casus 6 

Man 73 jaar, ernstig dementerend. Zijn stemming is wisselend. Soms zit hij rustig te glimlachen in zijn stoel. Op andere 
momenten is hij angstig en zeer verward. Hij zegt vaak dat hij dood wil om te worden herenigd met zijn vrouw, die twintig jaar 
geleden overleed. Hij heeft altijd geweigerd naar een verzorgingshuis te gaan en wordt thuis verzorgd door zijn zoon. Als hij op 
een koude herfstdag aan de aandacht van zijn zoon ontsnapt, loopt hij zonder jas naar buiten. Hij wordt ernstig verkouden en 

                                                 
17 NVVE, Knipselkrant (2001: 66) 
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er ontstaat een longontsteking. De huisarts schrijft antibiotica voor, hoewel de zoon daar in eerste instantie bezwaar tegen heeft; 
hij vindt dit hét geschikte moment om gehoor te geven aan de veel geuite stervenswens van zijn vader. Na overleg met de huisarts 
stemt de zoon toch toe. Ondanks de antibiotica is de toestand van de man na een week erg verslechterd, hij hoest slijm op en heeft 
veel pijn. Om de pijn te verzachten geeft de arts wederom na overleg met de zoon, subcutaan hoge doses morfine, mede met het 
doel het levenseinde te bespoedigen. Die nacht overlijdt de patiënt. 

 
De casus is geheel fictief, en werd geconstrueerd aan de hand van een overwogen selectie van de 
bovengenoemde aspecten. De zinsnede ‘mede met het doel het levenseinde te bespoedigen’, werd 
overgenomen uit de onderzoeken van Van der Maas en Van de Wal. In het vorige hoofdstuk kwam 
uitgebreid aan de orde hoe de onderzoekers die zinsnede hanteerden als verwijzing naar een intentie 
bij handelen dat volgens hen buiten het controle-regime voor euthanasie zou vallen. Door de 
zinsnede in de casusbeschrijving op te nemen, wilde ik achterhalen of de verschillende 
respondenten die formulering overeenkomstig de onderzoekers interpreteren. Met name in het 
volgende hoofdstuk, zal daar aan de hand van afgenomen interviews uitgebreid op worden 
ingegaan. 
 
 
Casus 7 

Vrouw van 57 jaar lijdt aan een vergevorderd stadium van botkanker. Ze krijgt kunstmatig vocht en voeding toegediend. Als 
gevolg van uitzaaiingen is een spontane botbreuk opgetreden, die veel pijn veroorzaakt. De arts geeft morfine, maar krijgt de pijn 
niet goed onder controle. Hij kan niet veel meer doen. De arts schat dat de vrouw hooguit nog drie tot vier dagen te leven heeft. 
Ze heeft nooit over levensbeëindiging gesproken en is niet meer goed aanspreekbaar. De arts stelt haar dochter voor haar in slaap 
te brengen en geen voedsel of vocht meer toe te dienen. De arts houdt rekening met de mogelijkheid dat het levenseinde hiermee 
wordt bespoedigd. De dochter stemt toe en de arts brengt de patiënte in diepe slaap. De vrouw sterft anderhalve dag later. 
 
De casus is gebaseerd op een krantenartikel waarin een arts vertelt over een geval uit zijn praktijk.18 
In het artikel wordt de casus opgevoerd als een voorbeeld van terminale sedatie. 
 
 
Casus 8 

Man, 75 jaar, bekend met slechte hartfunctie, krijgt ernstige longontsteking. Vanaf die tijd wordt hij regelmatig in het 
ziekenhuis opgenomen wegens ernstige benauwdheid. Hij wordt steeds weer opgelapt. Hij wil nog heel graag. De laatste keer dat 
patiënt wordt opgenomen vraagt hij de artsen of hij ooit beter kan worden. Het antwoord is negatief, hij staat op maximale 
medicatie. De patiënt wil daarop naar huis. De huisarts, die de man al jaren kent, neemt de zorg op zich. De patiënt wordt 
steeds afhankelijker en kan bijna zijn bed niet meer uit. De huisarts wordt gevraagd langs te komen. De patiënt ontvangt hem 
en blijkt van mening dat zijn leven totaal geen zin meer heeft, hij kan niets meer. Hij wil graag dood en hij wil dat de arts hem 
daarbij helpt. Hij heeft een getekende euthanasie-verklaring. De huisarts twijfelt, de man zou nog maanden kunnen blijven 
leven, en vraagt bedenktijd. Na een aantal dagen blijkt de situatie onverwacht snel te zijn verergerd. De huisarts wordt gebeld en 
treft een zeer slecht uitziende man, hij is nauwelijks aanspreekbaar en blauw aangelopen. De echtgenote vertelt dat haar man 
zijn medicijnen niet meer heeft willen nemen. Patiënt heeft af en toe oplevingen en vraagt dan 'komt er nog wat van?' De huisarts 
spreekt af dat hij de volgende ochtend vroeg zal langskomen. Die ochtend geeft hij een morfine-zetpil en valium tegen 
benauwdheid en rusteloosheid. In de loop van de dag gaat hij een aantal keren terug om dit te herhalen. Om vier uur vertelt de 
familie dat hij steeds heel even wakker wordt, moet plassen en weer inslaapt. Hij is dan niet wekbaar en heel ver weg. De arts 
spreekt met de familieleden, die de situatie nauwelijks meer aankunnen. De arts besluit subcutaan een verhoogde dosis morfine te 
spuiten, mede met het doel het levenseinde te bespoedigen. De man overlijdt in de vroege avond. 
 
Deze casus is net als de vorige gebaseerd op een krantenartikel waarin een arts vertelt over een geval 
dat hij in zijn praktijk meemaakte. De arts geeft in het artikel aan dat zijn handelen “niet de 
schoonheidsprijs verdiende”.19 Hij heeft de casus niet gemeld en het overlijden gerapporteerd als 
natuurlijke dood. De zinsnede ‘mede met het doel’ werd opgenomen om dezelfde reden als 
toegelicht bij casus 6. 

                                                 
18 Algemeen Dagblad, 30-11-01 
19 NRC/Handelsblad, 23-11-00 



 134 

 
7.2.4. Respondenten 
Een van de aanleidingen voor dit onderzoek bestond uit het vermoeden dat de wijze van 
classificeren van medisch handelen rond het levenseinde samenhangt met het perspectief van 
waaruit de classificaties worden gemaakt. Er is daarom gezocht naar respondenten waarvan 
aangenomen kan worden dat zij vanuit het medische dan wel het juridische perspectief naar 
dergelijk handelen kijken. Uiteindelijk is gekozen voor drie respondentgroepen, te weten: huisartsen, 
officieren van justitie en gemeentelijk lijkschouwers. Hieronder motiveer ik kort waarom deze 
respondenten werden geselecteerd. 

 
Huisartsen: De antwoorden van de huisartsen zijn opgevat als antwoorden gegeven vanuit medisch 
perspectief. Om redenen van beperkte tijd en middelen heb ik ervoor gekozen niet álle artsen - 
verdeeld over specialisten, verpleeghuisartsen en huisartsen - in het onderzoek te betrekken, maar 
mij te beperken tot één enkele groep. Bij de keuze voor huisartsen heeft onder andere een rol 
gespeeld dat uit de jaarverslagen van de regionale toetsingscommissies blijkt dat de behandelend arts 
in veruit de meeste bij hen gemelde gevallen van euthanasie, een huisarts betreft.20 Uit de landelijke 
onderzoeken van Van der Wal en Van der Maas, blijkt dat huisartsen ook veelvuldig betrokken zijn 
bij andere medische handelingen rond het levenseinde dan euthanasie.21 Op basis van deze gegevens 
ben ik ervan uitgegaan dat alle vormen van medisch handelen rond het levenseinde die juridisch zijn 
onderscheiden, voorkomen in de praktijk van huisartsen. 

 
Officieren van Justitie: Voor dit onderzoek moest een homogene groep juristen worden gevonden die 
kunnen worden gezien als vertolkers van het juridische perspectief op medisch handelen rond het 
levenseinde. Daarnaast wilde ik juridische respondenten kiezen die in de praktijk ook daadwerkelijk 
te maken (kunnen) krijgen met het juridische controle-apparaat voor medisch handelen rond het 
levenseinde en met de in dit onderzoek gebruikte casus geconfronteerd (zouden kunnen) worden. 
Daarbij is gedacht aan ofwel rechters, ofwel juristen die deel uitmaken van de regionale 
toetsingscommissies, ofwel officieren van justitie die zijn belast met de portefeuille medische zaken. 

Het was juridisch gezien interessant geweest rechters te vragen. Aangezien rechters het sluitstuk 
vormen van het juridische controle-apparaat zou hun oordeel wellicht het meest inzicht hebben 
geboden in de uiteindelijke juridische toelaatbaarheid van het handelen van de artsen in de 
aangeboden casus. Het gaat hier echter niet in eerste instantie om de vraag of het handelen in de 
casus helemaal aan het eind van de juridische procedure wordt beoordeeld als toelaatbaar of niet. 
Het gaat vooral om de vraag of er overeenstemming bestaat over de vraag of een bepaalde 
handeling al dan niet moet worden geclassificeerd als handelen dat het juridisch controle-apparaat in 
beweging zet. De juristen die in de praktijk als eerste met die vraag te maken krijgen zijn niet rechters, 
maar juristen uit de toetsingscommissies en officieren van justitie. Uiteindelijk heb ik gekozen voor 
de laatste groep, waarbij de volgende overwegingen de doorslag gaven. 

Ten eerste veronderstelde ik dat de antwoorden van officieren van justitie waarschijnlijk een 
zuiverder beeld geven van de wijze waarop vanuit juridisch perspectief wordt geclassificeerd dan het 
geval zou zijn bij juristen die deel uitmaken van de toetsingsommissies. De toetsingscommissies 
bestaan uit een jurist, een ethicus en een arts. Het is daarom waarschijnlijk dat er binnen deze 
commissies in de loop der tijd een beoordelingskader is ontwikkeld waarin opvattingen uit alledrie 
de disciplines gerepresenteerd zijn. Omdat dit onderzoek mede tot doel had eventuele verschillen 
voorkomend uit enerzijds het medisch en anderzijds het juridisch perspectief op het spoor te 
komen, achtte ik het perspectief van de jurist uit de toetsingscommissies minder geschikt. 

Een tweede reden te kiezen voor officieren van justitie is dat zij waarschijnlijk eerder dan de 
juristen uit de toetsingcommissie in de positie zullen komen om gevallen van medisch handelen 

                                                 
20 Jaarverslag Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (2000) 81% van de gemelde euthanasie werd door huisartsen  
verricht. 
21 Van der Wal et al. (1996) 
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rond het levenseinde zoals die in de casus zijn beschreven te classificeren en te beoordelen. De 
casus wijken af van de ‘klassieke’ euthanasie-gevallen, zoals die worden weergegeven in de 
jaarverslagen van de regionale toetsingscommissies. Dat komt alleen al door het gegeven dat er in 
de casus ofwel geen sprake is van een (duidelijk) verzoek van de patiënt, ofwel doordat het handelen 
van de arts afwijkt van de bij euthanasie gehanteerde prototypische letale injectie. Gevallen van 
levensbeëindiging zonder verzoek worden per definitie door het Openbaar Ministerie beoordeeld. 
Het is derhalve niet waarschijnlijk dat de in het onderzoek gebruikte casus bij de toetsingscommissie 
terecht zullen komen. Mocht dat wel het geval zijn, dan is de kans groot dat de toetsingscommissie 
zich - zoals daadwerkelijk het geval was bij de casus 1 in de vragenlijst - niet ontvankelijk zou 
verklaren en de zaak alsnog zou doorspelen naar het Openbaar Ministerie. 

Een derde reden om te kiezen voor officieren van justitie is dat zij hoe dan ook op de hoogte 
zijn van elk geval van niet-natuurlijk overlijden waarvan melding wordt gemaakt. Zij kunnen 
daarom geacht worden op ervaring gefundeerde deskundigheid te hebben. Als de arts niet overtuigd 
is dat er sprake is van een natuurlijk overlijden, dan wordt de arts geacht geen verklaring van 
overlijden af te geven en de gemeentelijk lijkschouwer in te schakelen. Deze bekijkt de zaak, en 
indien ook hij van mening is dat er (mogelijk) sprake is van een niet-natuurlijk overlijden dan 
rapporteert hij dat altijd aan de officier van justitie. De officier van justitie neemt vervolgens het 
besluit of het lichaam kan worden vrijgegeven voor begraving of crematie. Dit gebeurt óók in geval 
van euthanasie of hulp bij zelfdoding, hoewel de rol van de gemeentelijk lijkschouwer en de officier 
van justitie in de procedure tot minimale proporties is teruggebracht. De gemeentelijk lijkschouwer 
fungeert daarbij als doorgeefluik van het door de arts gemaakte euthanasie-rapport, en de officier 
van justitie geeft het lichaam veelal na een telefoontje van de gemeentelijk lijkschouwer vrij. De 
toetsing van het handelen is uiteindelijk aan de commissies.22 

Ten slotte wil ik benadrukkelijk dat de keuze voor officieren van justitie impliceert dat er is 
gekozen voor een specifiek juridisch perspectief. ‘Hét’ juridische perspectief bestaat niet! Het 
juridisch perspectief van de officier van justitie verschilt immers van het perspectief van een rechter 
of van een advocaat. Waar hier van juridisch perspectief wordt gesproken wordt dan ook steeds het 
juridisch perspectief van de officier van justitie bedoeld. Dat is het perspectief van degene die 
juridische regels in de praktijk dient te handhaven en te controleren en derhalve moet bepalen in 
welke gevallen een regel wel en niet van toepassing is. 
 
Gemeentelijk lijkschouwers: De gemeentelijk lijkschouwer, ook wel forensisch geneeskundige genoemd, 
speelt een schakelrol in de regulering van medisch handelen rond het levenseinde. Gezien zijn rol 
kan de gemeentelijk lijkschouwer worden beschouwd als de ‘specialist’ op het gebied van het 
classificeren van de dood als natuurlijk of niet natuurlijk. Bovendien vervult de gemeentelijk 
lijkschouwer, die naast de opleiding tot arts ook juridisch is (bij-)geschoold, een mediërende rol 
tussen arts en jurist. Door zijn tussenpositie is de gemeentelijk lijkschouwer vertrouwd met zowel 
de medische als de juridische manier van denken. Het perspectief dat de lijkschouwer inneemt is in 
dit onderzoek dan ook opgevat als een mengvorm van het medische en het juridische perspectief. 
 
7.2.5. Steekproef en respons 
Voor het onderzoek konden niet alle huisartsen, gemeentelijk lijkschouwers en officieren van justitie 
in Nederland worden benaderd, er is met andere woorden een selectie uit deze groepen gemaakt. 
Hieronder is weergegeven hoe de verschillende respondenten zijn geselecteerd, en wat de respons 
was op de vraag aan het onderzoek mee te werken. 

                                                 
22 De officier van justitie zal het lichaam in de meeste gevallen vrijgeven vóórdat de toetsingscommissie tot een 
uitspraak is gekomen. De toetsingscommissies komen niet op afroep bijelkaar, maar bespreken op vooraf vastgestelde 
tijden de binnengekomen gevallen van euthanasie. Tijdens de interviews kwam naar voren dat gemeentelijk 
lijkschouwers in overleg met de officier van justitie in geval van euthanasie veelal zelf al nagaan of er reden is om aan te 
nemen dat er onzorgvuldig is gehandeld. In de praktijk heeft dit er, voorzover mij bekend, evenwel nooit toe geleid dat 
de officier op basis van dat overleg besloot het lichaam niet vrij te geven om nader onderzoek mogelijk te maken. 
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Huisartsen: Er zijn in Nederland meer dan 7.000 huisartsen werkzaam. Het Nederlands instituut 
voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) heeft voor dit onderzoek een gerandomiseerde 
steekproef getrokken van 300 huisartsen. Alle huisartsen uit de steekproef hebben de vragenlijst 
toegestuurd gekregen. Zes weken na het eerste verzoek is een tweede verzoek tot deelname 
verstuurd. Uiteindelijk hebben 126 van de 300 huisartsen gereageerd op de vraag deel te nemen aan 
het onderzoek. Daarvan hebben er 110 de vragenlijst daadwerkelijk ingevuld, wat neerkomt op een 
respons van 37%.23 

Gekeken naar kenmerken als geslacht, leeftijd, soort praktijk (solo-/duo-/ goepspraktijk) of 
provincie waar de praktijk is gevestigd, bestaan er geen opvallende verschillen tussen de groep 
deelnemende huisartsen en de gehele populatie huisartsen.24 Mogelijk is met de niet bijzonder hoge 
respons van 37% toch een vertekening van de bronpopulatie opgetreden, in die zin dat wellicht 
vooral huisartsen hebben gereageerd die interesse hebben voor of zich betrokken voelen bij het 
onderwerp ‘medisch handelen rond het levenseinde’. Of en zo ja hoe dat de resultaten heeft 
beïnvloed is bron van speculatie. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat meer geïnteresseerde artsen ook 
meer kennis hebben van de wijze waarop de classificerende begrippen juridisch zijn afgebakend. 
 
Gemeentelijk lijkschouwers: Er zijn in Nederland ongeveer 500 gemeentelijk lijkschouwers werkzaam. 
Via een gemeentelijk lijkschouwer, werkzaam bij de GGD Groningen, zijn de adressen achterhaald 
van 35 coördinerend forensisch geneeskundigen. Deze zijn alle werkzaam bij één van de GGD’s in 
Nederland, en staan daar aan het hoofd van een team van forensisch geneeskundigen. Uiteindelijk 
hebben 27 van de 35 benaderde respondenten meegedaan aan het onderzoek, wat neerkomt op een 
respons van 77%. 
 

Officieren van justitie (Officieren van justitie): Er zijn in totaal 18 arrondissementsparketten in Nederland. 
Bij elk van deze parketten is een officier van justitie werkzaam die is belast met de portefeuille 
medische zaken. Door de verschillende parketten telefonisch te benaderen zijn de namen van deze 
officieren achterhaald. Daarbij hoorde ook de officier die samen met een assistent het Medisch 
Expertisecentrum van het Openbaar Ministerie te Rotterdam beheert. Dit centrum werd in december 
2001 opgericht als kennis- en informatiecentrum voor officieren van justitie die te maken krijgen 
met medische zaken. Van de in totaal 18 officieren van justitie belast met medische zaken in 
Nederland hebben er uiteindelijk 9 de vragenlijst ingevuld en retour gestuurd, een respons van 50%. 
Daaronder bevindt zich ook de vragenlijst die is ingevuld namens het genoemde expertisecentrum.25 
Tot zover de toelichtingen met betrekking tot de methode van het vragenlijstonderzoek. In de 
komende paragrafen worden de resultaten besproken. De resultaten worden weergegeven in 
tabellen en bijbehorende figuren. De meeste daarvan zijn in de bijlage opgenomen. In de meeste 
gevallen zijn alleen percentages weergegeven. De percentages zijn afgerond op hele getallen, om een 
nauwkeurigheid die er niet is ook niet te suggereren. Wellicht oogt de keuze voor weergave in 
percentages wat vreemd voor de antwoorden gegeven door de officieren van justitie, aangezien er 
slechts negen officieren van justitie aan het onderzoek deelnamen. Die antwoorden zijn toch 
weergegeven in percentages zodat de antwoorden afkomstig van verschillende bedspondent-
groepen met elkaar kunnen worden vergeleken. De ‘n’ op basis waarvan de percentages zijn 
berekend, staat steeds voor het totaal aantal gegeven antwoorden of classificatie-oordelen gegeven 
door respectievelijk huisartsen, gemeentelijk lijkschouwers of officieren van justitie. 
                                                 
23 De belangrijkste reden niet deel te nemen aan het verzoek bleek een gebrek aan tijd te zijn. Een klein aantal huisartsen 
wilde slechts deelnemen indien ze een financiële vergoeding zouden ontvangen voor de tijd die het zou kosten de 
vragenlijst in te vullen (circa 30 minuten). Op die voorwaarde werd niet ingegaan.  
24 De gebruikte gegevens voor vergelijking met de hele huisartsen populatie zijn gehaald uit de brochure Registratie 
huisartsen, peiling 1 januari 2001, NIVEL 
25 De Officieren van justitie die niet wilden deelnemen, hebben aangegeven geen tijd te hebben of niet mee te willen 
doen met als opgaaf van reden dat het medisch expertisecentrum van het OM te Rotterdam de vragenlijst al had 
ingevuld. 
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7.3 Consistentie van het gebruik van de verschillende classificaties 
Allereerst is onderzocht in hoeverre de verschillende respondenten de classificaties voor het 
handelen en het overlijden consistent met de in literatuur aangetroffen wijze gebruiken (zie paragraaf 
7.2.2). Wanneer iemand het handelen classificeert als ‘euthanasie’ en vervolgens het overlijden als 
‘natuurlijk’, kan worden gesproken van inconsistent gebruik. Van begrippen die ‘inconsistent’ 
worden gebruikt, is te verwachten dat die in de praktijk eerder zullen leiden tot onduidelijkheid en 
verwarring dan begrippen die ‘consistent’ worden gebruikt. 

Wat als consistent wordt aangemerkt, is onomstreden voor de begrippen die tot 
levensbeëindigend handelen worden gerekend. Dergelijk handelen dient juridisch beschouwd 
zonder meer samen te gaan met de classificatie ‘niet-natuurlijk overlijden’. Voor de begrippen 
‘palliatieve zorg’ en ‘staken en/of niet aanvangen’ van een behandeling (normaal medisch handelen) 
is evenmin omstreden dat die gepaard gaan met een ‘natuurlijk overlijden’. De begrippen 
‘stervenshulp’ en ‘terminale sedatie’ hebben zoals eerder gezegd geen duidelijk juridische status, en 
staan regelmatig ter discussie. Hier is uitgegaan van de veronderstelling dat degenen die kiezen voor 
‘terminale sedatie’ of ‘stervenshulp’, van mening zullen zijn dat er sprake is van normaal medisch 
handelen en derhalve ook het overlijden zullen classificeren als natuurlijk. 

In deze paragraaf zijn uitsluitend de samengevatte conclusies opgenomen. Gedetailleerde 
resultaten zijn opgenomen en toegelicht in de bijlage (pagina 253 e.v.). Op basis van de resultaten 
kan worden geconcludeerd dat de classificerende begrippen uit vraag 1 in overgrote meerderheid 
van de gegeven antwoorden op consistente wijze worden gekoppeld aan de begrippen natuurlijke / 
niet natuurlijke dood. Van alle gegeven antwoorden van huisartsen, gemeentelijk lijkschouwers en 
officieren van justitie is het antwoord op vraag 1 (classificeren van het handelen) in respectievelijk 
84, 89 en 89 procent consistent met het antwoord op vraag 3 (classificeren van het overlijden). 

De begrippen die worden gerekend tot levensbeëindigend handelen werden door huisartsen, 
gemeentelijk lijkschouwers en officieren van justitie respectievelijk in 92, 99 en 100 procent van de 
beoordelingen consistent gebruikt. Verder bleek dat de niet-consistente antwoorden door 
gemeentelijk lijkschouwers en officieren van justitie volledig en bij huisartsen voor het overgrote 
deel worden gegeven wanneer zij begrippen gebruiken die veelal tot normaal medisch handelen 
worden gerekend. De begrippen ‘terminale sedatie’ en ‘stervenshulp’ leiden tot de meeste 
‘inconsistentie’. In respectievelijk 21 en 32 procent zijn deze begrippen gekoppeld aan ‘niet-
natuurlijk overlijden’. Hieruit blijkt dat ‘stervenshulp’ en ‘terminale sedatie’ voor verschillende 
respondenten verschillende betekenis hebben. Sommige respondenten beschouwen ze als leidend 
tot een natuurlijk overlijden (normaal medisch handelen) en anderen als leidend tot een niet-
natuurlijk overlijden (levensbeëindigend handelen). Deze begrippen zullen in de praktijk derhalve 
vaker aanleiding geven tot verwarring dan andere begrippen. Opvallend is dat deze begrippen 
vooral door huisartsen en lijkschouwers zijn gebruikt. Officieren van justitie gebruiken ze op een 
enkele uitzondering na niet. 

Geconcludeerd kan worden dat de officieren van justitie de begrippen voor het handelen het 
meest consistent koppelen aan de classificatie van het overlijden. Ook huisartsen en lijkschouwers 
brengen het verband in veruit de meeste gevallen aan op de manier waarop dat op basis van de 
literatuur te verwachten is. Met name de begrippen vallend onder levensbeëindigend handelen 
hanteren huisartsen (en lijkschouwers) op de in literatuur voorgeschreven wijze.  
 
7.4 Classificeren van de casus. Resultaten van vragen 1,2 en 3 
In deze paragraaf zullen de antwoorden op de eerste drie vragen van de vragenlijst worden 
besproken. Deze vragen richten zich op de manier waarop de verschillende casus door de 
respondenten werden geclassificeerd. Eerst zullen resultaten cumulatief per respondentgroep 
worden weergegeven. Dat betekent concreet dat bijvoorbeeld alle antwoorden van de huisartsen op 
vraag 1 voor alle casus bij elkaar zijn genomen. Hetzelfde geldt voor alle antwoorden op vraag 1 
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gegeven door de gemeentelijk lijkschouwers, en de officieren van justitie.26 Op die manier ontstaat 
een samenvattend overzicht van de resultaten voor respectievelijk vraag 1,2 en 3 per respondent-
groep voor alle casus samen. Met deze cumulatieve resultaten kunnen eventuele verschillen tussen 
groepen direct zichtbaar worden weergegeven.27 In paragraaf 7.4.3 wordt ingegaan op de vraag in 
hoeverre de eventuele verschillen die zichtbaar zijn op cumulatief niveau, ook zichtbaar zijn als de 
casus afzonderlijk worden bekeken. 

 
7.4.1 Cumulatieve resultaten 
Vraag 1: Classificeren van het handelen van de arts 
Zijn er verschillen in de classificaties die de verschillende groepen respondenten hebben gebruikt bij 
het classificeren van de casus? In tabel 7.4.1 en de bijbehorende figuur 7.4.1 is voor verschillende 
respondent-groepen weergegeven hoe vaak ze de verschillende classificaties uit vraag 1 gebruiken. 

Tabel 7.4.1 en figuur 7.4.1 geven een eerste antwoord op de centrale vraag van dit onderzoek, en 
laten zien dat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen het classificeren door de verschillende 
respondent-groepen. In die verschillen komt bijvoorbeeld naar voren dat zowel artsen als 
gemeentelijk lijkschouwers een situatie van medisch handelen rond het levenseinde vaker 
classificeren als stervenshulp, palliatieve zorg of terminale sedatie dan officieren van justitie. Een 
voor de hand liggende verklaring daarvoor is dat met name de begrippen stervenshulp en terminale 
sedatie, zoals in de inleiding al werd aangegeven, in de juridische dogmatiek een onduidelijke plaats 
innemen. De officieren classificeren de casus vaker dan de andere respondenten als euthanasie en 
moord/doodslag. 
 

 Antwoorden van 
huisartsen 
(n=768) 

Antwoorden van 
lijkschouwers 
(n=185) 

Antwoorden van 
officieren van 
justitie (n=63) 

 percentages percentages percentages 

Pall. Zorg 17 10 5 

st/niet aanv beh 26 24 27 

Stervenshulp 10 11 2 

Term sed 16 14 5 

Euthanasie 10 10 29 

Levensb z verz 16 22 17 

Moord/doodsl 4 6 14 

Anders 2 3 2 

Totaal 100 100 100 

 
Tabel 7.4.1: Cumulatieve antwoorden vraag 1, casus 2 t/m 8: het handelen van de arts 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 Dat heeft als gevolg dat de ‘N’ in de tabellen het resultaat is van het product van respectievelijk het aantal huisartsen, 
gemeentelijk lijkschouwers en officieren van justitie (110, 27 en 9) en het aantal voorgelegde casus (7). De eerste van de 
acht casus is om eerder toegelichte reden niet bij de cumulatieve resultaten betrokken. 
27 Zoals eerder werd toegelicht, zijn de resultaten van casus 1 buiten beschouwing gelaten. 
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Figuur 7.4.1: Vraag 1, Casus 2 t/m 8 

 
In paragraaf 7.2.2 gaf ik aan dat de antwoordopties in de eerste vraag zijn te clusteren in de 
overkoepelende categorieën normaal medisch handelen en levensbeëindigend handelen. Dat levert een wat 
overzichtelijker beeld op, dat is weergegeven in tabel 7.4.2 en figuur 7.4.2. Daaruit komt naar voren 
dat respectievelijk huisartsen, lijkschouwers en officieren van justitie in toenemende mate gebruik 
maken van classificaties die tot levensbeëindigend handelen worden gerekend. Waar de groep 
huisartsen in één op de drie gevallen van mening is dat er sprake is van levensbeëindigend handelen, 
vinden officieren dat twee maal zo vaak het geval.28 Aangezien het juridisch controle-regime alleen 
betrekking heeft op levensbeëindigend handelen en het in eerste instantie de behandelend arts is die 
het eigen handelen classificeert, kunnen deze resultaten worden opgevat als een eerste indicatie dat 
er classificatieverschillen bestaan die directe invloed hebben op de werking van het juridisch 
controle-regime dat geldt voor medisch handelen rond het levenseinde. In veel van de gevallen 
waarbij een officier van justitie vindt dat het controle-systeem in werking moet treden, zal dat niet 
gebeuren als gevolg van het verschillend classificeren door de arts. 
 
 

 Antwoorden van 
huisartsen 
(n=768) 

Antwoorden van 
lijkschouwers 
(n=185) 

Antwoorden van 
officieren van 
justitie (n=63) 

 Percentages percentages Percentages 

Normaal medisch 
Handelen 

68 59 38 

Levensbeëindigend
handelen 

30 38 60 

Anders 2 3 2 

Totaal 100 100 100 

 
Tabel 7.4.2: Cumulatieve antwoorden vraag 1, Casus 2 t/m 8, geclusterd naar normaal medisch handelen en  
levensbeëindigend handelen 

 

                                                 
28 Een officier schreef in de kantlijn de juridisch-technisch terechte opmerking met betrekking tot de begrippen 
moord/doodslag en levensbeëindiging zonder verzoek; “levensbeëindiging zonder verzoek levert altijd moord/doodslag 
op. Ik had dus beide in willen vullen, maar de opdracht was om één antwoord in te vullen.” Voor figuur 2.2 maakt dat 
echter geen verschil, aangezien beide categorieën als levensbeëindigend handelen worden aangemerkt. 
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Figuur 7.4.2: Cumulatieve antwoorden vraag 1, casus 2 t/m 8, geclusterd naar normaal medisch handelen en 
levensbeëindigend handelen 

 
Vraag 2: Classificeren van de doodsoorzaak 
In tabel 7.4.3 en bijbehorende figuur 7.4.3. zijn de resultaten van vraag 2 voor de verschillende 
respondent-groepen weergegeven. Uit de gegevens blijkt dat huisartsen en gemeentelijk 
lijkschouwers in ongeveer de helft van de gevallen (resp. 56 en 50%) vinden dat de belangrijkste 
oorzaak van overlijden moet worden toegeschreven aan de ziekte van de patiënt. De officieren van 
justitie vinden dat veel minder vaak het geval (29%). Zij zijn in tweederde van de gevallen van 
mening dat de belangrijkste oorzaak van overlijden moet worden toegeschreven aan het handelen 
van de arts. Deze bevindingen ondersteunen de in paragraaf 7.2.2 besproken veronderstelling van 
Griffiths, dat medici en juristen verschillende opvattingen over causaliteit hanteren. Het vragenlijst-
onderzoek geeft uitsluitend inzicht in het bestaan van deze verschillen. In het volgende hoofdstuk 
zal inhoudelijk worden ingegaan op de redenering die aan de verschillen ten grondslag liggen. 
 

 Antwoorden van 
huisartsen 
(n=769) 

Antwoorden van 
lijkschouwers 
(n=185) 

Antwoorden van 
officieren van  
justitie (n=63) 

 Percentages Percentages Percentages 

Ziekte pat. 56 50 29 

Handelen arts 40 46 71 

Handelen pat. 2 2 - 

Anders 2 2 - 

 Totaal 100 100 100 

 
Tabel 7.4.3: Cumulatieve atnw. vraag 2, casus 2 t/m 8: doodsoorzaak 

 
Figuur 7.4.3: Cumulatieve antwoorden vraag 2, casus 2 t/m 8: doodsoorzaak 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Huisartsen Lijkschouwers OvJ's

anders  

handelen pt.

handelen arts

ziekte pt.



 141 

Vraag 3: Classificeren van de dood 
In tabel 7.4.4. en figuur 7.4.4. zijn de cumulatieve resultaten van vraag 3 – was de dood natuurlijk of 
niet-natuurlijk? -, weergegeven. Meest opvallend is dat huisartsen in vergelijking met officieren van 
justitie het overlijden twee maal zo vaak als natuurlijk classificeren. De gemeentelijk lijkschouwers 
verschillen relatief weinig van de huisartsen. Ook hier geldt dat het verschil tussen de huisartsen en 
de officieren van justitie consequenties lijkt te hebben voor de werking van de meldingsprocedure. 
In paragraaf 7.4.4 ga ik daar verder op in. 
 

 Antwoorden van 
huisartsen 
(n=762) 

Antwoorden van 
lijkschouwers 
(n=185) 

Antwoorden van 
officieren van 
justitie (n=64) 

 percentages percentages Percentages 

Natuurlijke dood 59 55 30 

Niet nat. dood 41 45 70 

Totaal 100 100 100 

 
Tabel 7.4.4: Cumulatieven antwoord vraag 3, casus 2 t/m 8: (niet) natuurlijk overlijden 
 
 

 
Figuur 7.4.4: Cumulatieve antwoorden vraag 3, casus 2 t/m 8: (niet) natuurlijk overlijden 

 
7.4.2. Concluderend met betrekking tot de cumulatieve gegevens 
Als de resultaten van de eerste drie vragen naast elkaar worden bekeken, blijkt dat officieren van 
justitie meer dan de huisartsen gebruik maken van categorieën die als levensbeëindigend handelen 
kunnen worden aangemerkt. Ook zijn ze vaker van mening dat de belangrijkste oorzaak van 
overlijden ligt bij het handelen van de arts. Tenslotte zijn de officieren vaker van mening dat er 
sprake is van een niet-natuurlijke dood. De antwoorden van de gemeentelijk lijkschouwers liggen 
tussen de antwoorden van huisartsen en officieren in, hoewel ze niet veel verschillen van de 
antwoorden van huisartsen. Omdat het onderscheid tussen de groepen is gerelateerd aan de 
professie van de respondent en de antwoorden tussen die groepen sterk verschillen, lijkt te kunnen 
worden bevestigd dat de wijze van classificeren in belangrijke mate samenhangt van het professionele 
perspectief van waaruit de casus worden bekeken. Het medisch perspectief van de huisarts lijkt tot 
andere classificaties te leiden dan het juridisch perspectief van de officier van justitie.  

De gemeentelijk lijkschouwers hebben door hun opleiding en de dagelijkse samenwerking met 
zowel artsen als met politie en Openbaar Ministerie, steeds te maken met beide perspectieven. Dat 
is ook terug te zien in hun antwoorden die steeds tussen die van de huisartsen en de officieren van 
justitie in liggen. Opvallend is dat de antwoorden veel dichter bij de antwoorden van huisartsen 
liggen, waaruit zou kunnen worden afgeleid dat het perspectief van de gemeentelijk lijkschouwer 
meer medisch dan juridisch van aard is. 

Op grond van deze gegevens kan worden geconcludeerd dat degenen die geacht worden de 
juridische regels op het eigen handelen toe te passen (huisartsen) en degenen die dat moeten 
controleren (gemeentelijk lijkschouwers en officieren van justitie), de classificaties waar die regels op 
zijn gebaseerd verschillend hanteren. Anders gezegd, er bestaat slechts beperkte cognitieve solidariteit 
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tussen de verschillende professionele partijen die betrokken zijn bij het functioneren van het 
controle-apparaat voor medisch handelen rond het levenseinde. Welke gevolgen dat zou kunnen 
hebben voor het controle-apparaat is een vraag, waar ik in de loop van dit hoofdstuk en het 
volgende op zal terugkomen.29 
 
7.4.3. De casus apart bekeken 
Bovenstaande conclusies zijn gebaseerd op een samenvoeging van de antwoorden van alle 
respondenten over zeven verschillende casus. Om te controleren of de conclusies inderdaad 
voortkomen uit verschillen tussen de groepen is ook per casus afzonderlijk bekeken of de 
verschillen daarin zijn terug te zien. Het is immers mogelijk dat de drie respondent-groepen over 
een meerderheid van de casus heel overeenkomstige antwoorden hebben gegeven, en slechts bij 
enkele casus uiteenlopend hebben geoordeeld. Als dat het geval is, komt de conclusie dat het 
medische en het juridische perspectief tot verschillende classificaties leiden op de helling te staan, en 
is er misschien iets aan de hand met de casusbeschrijvingen zelf. 

Door de gegevens per casus apart te bekijken kan bovendien naar voren komen in hoeverre er 
sprake is van cognitieve solidariteit binnen de respondent-groepen. Met de cumulatieve gegevens 
bleef dat onduidelijk en kwamen vooral verschillen tussen groepen naar voren. Om de lezer niet met 
tabellen en figuren te overladen zijn de resultaten per casus afzonderlijk in bijlage op pagina 253 e.v. 
opgenomen. In deze paragraaf worden ze samengevat. In paragraaf 7.2.3 lichtte ik toe waarom casus 
1 in het onderzoek verder buiten beschouwing is gelaten. 

Casus 2 en 3 blijken beide grote overeenstemming op te roepen, zowel tussen als binnen de 
verschillende respondent-groepen. Beide casus wijken daarmee sterk af van de cumulatieve 
resultaten. De resultaten van casus 2 en 3 verschillen wel van elkaar. Het verschil is dat de 
respondenten ongeacht vanuit welk perspectief dat gebeurde, bij casus 2 massaal kozen voor ‘lichte’ 
classificaties die kunnen worden gerekend tot normaal medisch handelen. Het overlijden werd 
daarbij steeds geclassificeerd als natuurlijk. Bij casus 3 werd ongeacht het professionele perspectief 
juist gekozen voor ‘zware’ classificaties, die als levensbeëindigend handelen gelden. Het overlijden 
werd daarbij als niet-natuurlijk geclassificeerd. Casus 2 en 3 kunnen derhalve worden beschouwd als 
elkaars tegenpool.  

Uit resultaten die nader worden besproken in paragraaf 7.5.2 kan worden afgeleid dat de 
deelnemende huisartsen van alle beschreven situaties, casus 2 het meest herkenbaar vonden. Een 
ruime meerderheid van de huisartsen gaf bij casus 2 dat ze in werkelijkheid ook zelf op vergelijkbare 
wijze hebben gehandeld. In contrast daarmee staat casus 3, waarbij een overgrote meerderheid van 
de huisartsen juist aangaf dat ze zelf heel anders zouden handelen. Dat casus 3 door de meeste 
respondenten ‘zware’ classificaties kreeg toebedeeld, kan mogelijk ook komen doordat deze casus is 
gebaseerd op de zaak van de huisarts Van Oijen. Van Oijen werd, zoals ook in de introductie is 
beschreven, schuldig bevonden aan moord. De zaak heeft vanaf het jaar 2000 herhaaldelijk 
aandacht gekregen in de landelijke media. Daarbij komt dat casus 3 de enige aangeboden casus is 
waarin word gesproken van een ‘letale injectie’. 

In de overige vijf casus (casus 4 tot en met 8) zijn de verschillen die uit de cumulatieve gegevens 
naar voren komen wél terug te zien. Binnen de huisarts-groep kiest een ruime meerderheid steeds 
voor classificaties die worden gerekend tot normaal medisch handelen met de ziekte als oorzaak van 
een natuurlijke dood. Bij de officieren is dat daarentegen steeds een kleine minderheid. Wat verder 
opvalt in deze vijf casus is dat vooral huisartsen en in iets mindere mate de gemeentelijk 
lijkschouwers, de juridisch onduidelijke begrippen stervenshulp en terminale sedatie hanteren om 
het handelen van de arts te classificeren. De officieren gebruiken deze begrippen op een 
uitzondering na niet. Dat kwam ook in de cumulatieve resultaten al naar voren. 

Waarom er in twee van de zeven wel en in de overige vijf geen sprake is van cognitieve 
solidariteit tussen de respondenten uit verschillende groepen, heeft waarschijnlijk te maken met de 
                                                 
29 Ten aanzien van de in paragraaf 1.6. kort besproken ‘cognitieve functie’ van communicatieve wetgeving, kan worden 
gesteld dat die gezien het gebrek aan cognitieve solidariteit, niet het beoogde effect heeft gehad. Zie Van Tol (2005) 
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specifieke inhoud van de verschillende casus. Over de inhoudelijke redenering van de respondenten 
kan op basis van het vragenlijstonderzoek nauwelijks iets worden gezegd. In het volgende 
hoofdstuk zal daar in detail op worden ingegaan bij het bespreken van de interviews. 

Belangrijk is dat de resultaten voor de genoemde vijf casus afzonderlijk laten zien dat er ook 
binnen de groepen verdeeldheid bestaat. Onder officieren van justitie is de verdeeldheid over hoe de 
casus moeten worden geclassificeerd, het kleinst. Onder gemeentelijk lijkschouwers is die 
verdeeldheid het grootst: in casus 4, 6 en 8 valt die groep uiteen in twee haast gelijke delen. De 
huisartsen liggen wat betreft verdeeldheid, tussen de gemeentelijk lijkschouwers en de officieren van 
justitie in. 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat het op basis van de cumulatieve resultaten gestelde 
vermoeden dat de wijze van classificeren samenhangt met het professionele perspectief (medisch of 
juridisch) van waaruit wordt geclassificeerd, grotendeels overeind blijft wanneer de casus apart 
worden bekeken. Maar het professionele perspectief is niet volledig bepalend aangezien er ook 
classificatie-verschillen binnen de groepen bestaan. Er zou op basis van het professionele perspectief 
alleen dan ook niet met zekerheid kunnen worden voorspeld hoe een individuele arts de casus zou 
classificeren. Voor de groep als geheel bekeken is het perspectief echter invloedrijk. 
 
7.5 Huisartsen nader bekeken 
 
7.5.1 Inleiding 
Officieren van justitie classificeren de casus vaker dan de huisartsen als gevallen van 
levensbeëindigend handelen, uitmondend in een niet-natuurlijk overlijden. Er blijken echter ook 
verschillen te bestaan in de wijze van classificeren tussen huisartsen, gemeentelijk lijkschouwers en 
officieren van justitie onderling. Omdat mijn onderzoek in eerste instantie uitging van de vraag hoe 
artsen omgaan met de juridische classificaties ten aanzien van medisch handelen rond het 
levenseinde, zijn de antwoorden van huisartsen nader bekeken. Daarbij is onderzocht of er al op 
basis van het vragenlijstonderzoek een verklaring zou kunnen worden gevonden voor het verschil in 
classificeren tussen huisartsen onderling. Aan de hand van één van de aan huisartsen gestelde 
vragen, kan een gedeeltelijke verklaring worden gegeven. Net als in de vorige paragraaf beschrijf ik 
hier voornamelijk de conclusies en is het merendeel van de bijbehorende resultaten en tabellen 
opgenomen als bijlage. 
 
7.5.2 Identificatie met het handelen van de arts in de casus 
Vraag 6 in de variant voor huisartsen en officieren van justitie en vraag 5 in de variant voor 
gemeentelijk lijkschouwers werd onder andere gesteld om te achterhalen of de casus geloofwaardig 
werd geacht. Gevraagd is of de respondent zich kan voorstellen dat de beschreven gebeurtenis zich 
ook in werkelijkheid zou kunnen voordoen (zie bijlage A voor de precieze vraagstelling). Gemiddeld 
antwoorden 94 procent van de gemeentelijk lijkschouwers bij elke casus afzonderlijk dat ze zich 
kunnen voorstellen dat de beschreven situatie zich in werkelijkheid zou voordoen. Voor de 
officieren van justitie is dat 100 procent. Bij huisartsen levert deze vraag een ander beeld op, maar 
de vraag is aan hen ook iets anders geformuleerd. De vraag aan huisartsen luidt als volgt: 
 
 
6. Kunt U zich voorstellen dat U zelf zou handelen zoals de arts in de hier beschreven situatie? 
�

�

�

a. Ja, maar ik heb een vergelijkbare situatie nooit zelf meegemaakt 
b. Ja, ik heb in een vergelijkbare situatie ongeveer zo gehandeld 
c. ik zou dit heel anders hebben gedaan 

 
 
Zoals uit de vraag blijkt is niet direct gevraagd of de huisarts zich zou kunnen voorstellen dat de 
casus zich werkelijk zou kunnen voordoen, maar of hij zich zou kunnen voorstellen dat hij zelf zou 
handelen als de arts in de casus. In totaal hebben de huisartsen deze vraag in 63% van alle gevallen 
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waarin die werd gesteld bevestigend beantwoord (antwoord a of b). In de overige 37% van die 
gevallen gaven huisartsen aan dat ze het ‘heel anders zouden hebben gedaan’ (zie tabel 7.5.2). In 
tabel 7.5.1 is weergegeven welke antwoorden bij elke casus afzonderlijk zijn gegeven. Wat opvalt is 
dat casus 2 en 3 de casus zijn waarbij huisartsen respectievelijk het meest en het minst aangeven zelf 
op vergelijkbare wijze te hebben gehandeld. Uit de resultaten in paragraaf 7.3.3 bleek dat die casus 
tevens het meest overeenkomstig werden geclassificeerd door alle respondenten, ongeacht vanuit 
welk perspectief dat gebeurde. 
 

 6 a 6 b 6 c N 

 Percentages Percentages Percentages  

casus 1 62 6 32 109 
casus 2 33 63 4 109 
casus 3 9 6 85 110 
casus 4 37 8 55 110 
casus 5 48 27 25 108 
casus 6 25 39 36 110 
casus 7 47 34 20 107 
casus 8 23 39 38 109 
Totaal 35 28 37 872 

 
Tabel 7.5.1: Overzicht antwoorden vraag 6: huisartsen 

 
 antw. a+b 

‘identificatie’ 
antw. c 

‘geen identificatie’ 
Totaal aantal 
antwoorden 

 
Casus 2 t/m 8 
 

 
63% 

 
37%  

 
763 

 
Tabel 7.5.2: Overzicht antwoorden vraag 6, casus 2 t/m 8: huisartsen 

 
De antwoorden op vraag 6 bieden een aangrijpingspunt voor een nader onderzoek naar de 
verschillen in classificeren tussen huisartsen onderling. De antwoorden kunnen daarvoor worden 
opgevat als een teken waarmee de huisarts aangeeft zich al dan niet te kunnen identificeren met het 
handelen van de arts in de casus.Wanneer de huisarts als antwoord op de vraag a of b aankruist 
geeft deze aan zich te kunnen identificeren met (het handelen van) de arts in de casus: hij kan zich 
voorstellen zelf te handelen zoals de arts in de beschreven situatie of heeft zelf op vergelijkbare 
wijze gehandeld. Indien het antwoord c is, geeft hij daarentegen uitdrukkelijk aan zich niet met de 
arts te kunnen identificeren: hij zou het zelf heel anders hebben gedaan. Met deze gegevens kan 
worden onderzocht of de bevinding dat er ook binnen de groep huisartsen verschillen in classificeren 
bestaan, samenhangt met de vraag of huisartsen zich al dan niet met het handelen van de arts in de 
casus identificeren. 

In de bijlage (B) zijn alle tabellen opgenomen die voor beantwoording van deze vraag op basis 
van de resultaten zijn gemaakt. De antwoorden op de vragen met betrekking tot het classificeren 
van het handelen en het overlijden (vraag 1,2 en 3) zijn daarvoor steeds gekoppeld aan het 
antwoord op de hierboven weergegeven vraag. Als een huisarts bijvoorbeeld antwoordt dat er 
sprake is van levensbeëindiging op verzoek, is gekeken of hij zich wel of niet met het handelen van 
de arts identificeert. Datzelfde is gedaan voor het antwoord op de vraag hoe de huisarts het 
overlijden zou classificeren. 

De onderstaande tabel en bijbehorende figuur (7.5.3) zijn illustratief voor de tabellen en figuren 
in de bijlage, waarin steeds hetzelfde beeld naar voren komt. Dat beeld laat zien dat de artsen die 
aangeven zich met het handelen van de arts in de casus te identificeren, het handelen negen van de 
tien keer classificeert met begrippen die kunnen worden gerekend tot normaal medisch handelen. 
Het blijkt tevens dat zij daarbij aangeven dat de patiënt volgens hen een natuurlijke dood sterft als 
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gevolg van de ziekte. Artsen die daarentegen aangeven dat ze heel anders zouden handelen dan de 
arts in de casus, classificeren dat handelen veel vaker als levensbeëindigend handelen en geven 
tevens aan dat de patiënt als gevolg van dat handelen op niet-natuurlijke wijze overlijdt. 

Ook de antwoorden van de officieren van justitie zijn steeds opgenomen in de tabellen en 
figuren. Zoals in onderstaande tabel en figuur is te zien komt dan het opvallende gegeven naar 
voren, dat de niet-identificerende artsen de casus op nagenoeg overeenkomstige wijze blijken te 
classificeren als de officieren van justitie. In de tabel zijn cumulatieve resultaten weergegeven voor 
alle casus bij elkaar. Er is gecontroleerd of het beeld ook per casus afzonderlijk bestaat. Dat blijkt 
het geval te zijn. 
 

 Identificatie 
(n=475) 

Geen identificatie 
(n=283) 

Officieren van 
justitie (n=64) 

 Percentages Percentages Percentages 

Natuurlijke dood  83 23 30 

Niet-nat. dood 17 77 70 

Totaal 100% 100% 100% 

 
Tabel 7.5.3: vraag 3 en vraag 6 casus 2 t/m 8 (percentages) 

 
Figuur 7.5.3: vraag 3 en vraag 6 casus 2 t/m 8 

 
Samenvattend blijkt dat het verschil in classificeren tussen huisartsen onderling, samenhangt met de 
vraag of zij zich al dan niet identificeren met het handelen van de arts in de casus. Het eerder 
gevonden verschil in classificeren tussen huisartsen en officieren van justitie, is aanzienlijk groter als 
alleen wordt gekeken naar identificerende artsen die zeggen dat zij vergelijkbaar zouden handelen of 
hebben gehandeld als de arts in de casus. Tussen niet-identificerende artsen en officieren van justitie 
lijkt daarentegen een hoge mate van cognitieve solidariteit te bestaan. 

De vraag is wat deze resultaten zouden kunnen betekenen voor de werking van het juridisch 
controle-regime, in het bijzonder voor de meldingsprocedure. De identificerende artsen, die in 
werkelijkheid vergelijkbaar zouden handelen of vergelijkbaar hebben gehandeld als de arts in de 
casus, classificeren de casus voornamelijk als normaal medisch handelen / natuurlijke dood. Het 
zijn dus juist de artsen waarvan kan worden verwacht dat zij ook in de praktijk handelen als de arts 
in de casus, die de casus toewijzen aan categorieën waarvoor de meldingsprocedure niet geldt. De 
kans lijkt daarom klein dat casus als deze in werkelijkheid zullen worden gemeld door huisartsen. In 
paragraaf 7.7.1 wordt nader ingegaan op de vraag of artsen vinden dat het handelen van de arts in 
de casus moet worden gemeld. 
 
7.5.3 ‘The social meanings of suicide’ en de regulering van professionele praktijken 
Enige tijd nadat het vragenlijstonderzoek was afgerond, stuitte ik op een onderzoek dat de 
Amerikaanse socioloog Douglas begin jaren zeventig uitvoerde naar de wijze waarop zelfmoord 
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wordt geclassificeerd. Voor ik verder ga met de resultaten van het vragenlijstonderzoek, ga ik in op 
dat onderzoek dat zowel wat betreft de vraagstelling als het specifieke onderwerp veel gelijkenis 
vertoont met mijn eigen onderzoek.  

Douglas deed onder de titel the social meanings of suicide onderzoek naar de wijze waarop coroners en 
medical examiners in de Verenigde Staten omgaan met de juridische definitie van het begrip suicide, en 
de wijze waarop zij gevallen uit de praktijk als zodanig classificeren. Douglas komt op basis van 
interviews met coroners en medical examiners tot een aantal conclusies. Vooral diens overkoepelende 
conclusie kan behulpzaam zijn bij het nader interpreteren van de resultaten uit de vorige paragraaf. 

Ten eerste constateert Douglas dat de lijkschouwers30 die hij interviewde nauwelijks beschikten 
over letterlijke kennis van een officiële definitie van zelfmoord. Bij het classificeren van 
sterfgevallen bleken zij zich te baseren op hun eigen common sense opvatting van zelfmoord. Ten 
tweede bleek dat de pogingen van beleidsmakers om officiële definities naar de werkvloer te 
communiceren, nauwelijks effect hadden.31 Ten derde concludeert Douglas dat praktiserende 
lijkschouwers sleutelbegrippen uit juridische regels zodanig interpreteren dat de betekenis wordt 
aangepast aan de praktische en situatie-gebonden problemen waarmee zij tijdens de uitoefening van 
hun vak worden geconfronteerd. Het resultaat daarvan is, schrijft Douglas, “that there are as many 
specific interpretations of the laws as there are (…) practical attempts to solve the problems 
faced”.32 Douglas constateert ten slotte dat áls de interpretatie van de regels door de lijkschouwer 
op een of andere wijze botst met de opvatting die hij zelf heeft over hoe hij zijn werk behoort uit te 
voeren, hij die officiële regels opzij zet en afgaat op zijn eigen professionele gevoel voor wat de 
juiste manier van handelen is. Douglas trekt op basis van het voorgaande de volgende 
overkoepelende conclusie: 
 

The general presumption would seem to be that the laws are somehow absolute and govern 
one’s actions even when one doesn’t know what they are. Perhaps the laws  are taken as a 
framework that determines the limits or possibilities of their actions, so that the respondents 
assume, that, although the laws may not specify just what they do, they at least specify what they 
are not doing. They [coroners] assume that the laws will fit their common-sense conceptions of morality and of 
law in such a way that, whatever the content, the laws will legitimate what they in fact do (cursivering dvt).33 

 
Douglas’ conclusie doet denken aan een bevinding van de rechtsantropologe Moore, die ik in het 
inleidende hoofdstuk al noemde. Moore constateert in een rechtssociologische studie naar de 
dagelijkse praktijk in de New Yorkse dameskledingindustrie dat er veelvuldig sprake blijkt te zijn 
van activiteiten die juridisch beschouwd kunnen worden geclassificeerd als corruptie of omkoperij. 
De betrokken partijen zien dat echter anders. Zij beschouwen de betreffende activiteiten als deel 
uitmakend van het alledaagse werk. Het geven van cadeaus en het verlenen van gunsten worden 
door de betrokkenen geclassificeerd als ‘vriendschappelijke handelingen’ waarmee wederzijds 
vertrouwen wordt uitgedrukt. Van corruptie of omkoperij is vanuit hun perspectief dan ook geen 
sprake. 

Douglas’ overkoepelende conclusie heeft mij op een spoor gezet bij het interpreteren van mijn 
eigen bevindingen. Douglas concludeert dat juridische regels die zijn bedoeld voor een 
professionele praktijk als die waarin lijkschouwers werken, op de werkvloer worden geïnterpreteerd 
op dusdanige wijze dat de professional niet wordt belemmerd bij de uitvoering van zijn werk zoals 
dat volgens die professional hoort te gebeuren. Anders gezegd, als de professional van mening is dat 
hij handelt volgens de regels van het vak, dan zal hij veronderstellen dat zijn handelen niet in strijd 

                                                 
30 Ik heb coroners en medical examiners hier vertaald met lijkschouwers. 
31 Douglas schrijft: “The task of classifying suicide as the cause of death, was seen primarily as a practical activity to be 
gotten done within the practical constraints, notably those of time, space, effort, and, I suspect, human anguish”. 
Douglas (1971: 83) 
32 Douglas (1971: 84) 
33 Douglas (1971: 84-85) 
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is met wettelijke regels. De grenzen van veronderstelde officiële classificaties worden vervolgens 
getrokken langs de lijn van die gedachte. 
 
7.5.4 Het classificeren van ‘lege artis’ medisch handelen  
Wanneer Douglas’ slotsom wordt vertaald naar de medische praktijk, dan zou een arts het eigen 
handelen in de meeste gevallen beschouwen als handelen dat in de gegeven situatie medisch gezien 
juist was en daarmee niet in strijd met juridische regels. In dat geval is sprake van de veelvuldig door 
artsen gehanteerde uitdrukking lege artis handelen: handelen volgens de regelen der kunst. De 
redenering van Douglas volgend zal de arts die naar eigen oordeel lege artis heeft gehandeld, geneigd 
zijn te veronderstellen dat zijn handelen niet in strijd is met juridische regels en de regels (en 
onderliggende classificaties) in het licht van die veronderstelling interpreteren. 

In de resultaten is te zien, dat de identificerende artsen het handelen in de casus in grote getale 
classificeren als normaal medisch handelen, en dat de niet-identificerende artsen het handelen juist 
classificeren als levensbeëindigend handelen. De identificerende artsen kiezen in 6, 4 en 0 procent 
van alle antwoorden voor respectievelijk euthanasie, levensbeëindiging zonder verzoek en 
moord/doodslag. De niet-identificerende artsen kiezen in respectievelijk 15, 36 en 11 procent van 
de antwoorden voor die categorieën (zie bijlage B). Deze gegevens kunnen erop wijzen dat 
huisartsen met het classificeren van het handelen en het daaropvolgende overlijden, impliciet een 
moreel oordeel uitspreken over het handelen van de arts in de casus. Dat lijkt vooral te gelden voor 
respectievelijk de classificaties ‘levensbeëindiging zonder verzoek’ en moord/doodslag’, en in 
minder mate voor de categorie ‘euthanasie’. Gecombineerd met Douglas’ idee zou dat kunnen 
betekenen dat artsen kiezen voor classificaties van normaal medisch handelen en natuurlijk 
overlijden wanneer zij het handelen beschouwen als geoorloofd handelen (lege artis), en dat zij 
kiezen voor classificaties van levensbeëindigend handelen en niet-natuurlijk overlijden wanneer zij 
dat handelen problematisch (‘euthanasie’) of niet geoorloofd (‘levensbeëindiging zonder verzoek’ 
dan wel moord/doodslag) vinden.  

Het idee dat artsen met de keuze voor één van de classificerende begrippen een moreel oordeel 
uitspreken, lijkt misschien een open deur. Echter, in hoofdstuk 3 is getoond dat de verschillende 
overheidscommissies de classificaties van medisch handelen herhaaldelijk presenteerden als normatief 
neutraal. De Staatscommissie bijvoorbeeld, stelde dat definities geen elementen mogen bevatten 
waarmee bij voorbaat “een oordeel over de al dan niet toelaatbaarheid” van het gedefinieerde 
handelen wordt gegeven.34 Deze voorstelling van zaken heb ik zowel in datzelfde hoofdstuk als op 
andere plaatsen bekritiseerd. Met de resultaten uit het vragenlijstonderzoek kan het idee worden 
bevestigd dat classificaties geen neutraal-objectieve weerspiegelingen van de werkelijkheid zijn, maar 
sociaal gevormde constructies waarmee dikwijls impliciet een moreel oordeel over het handelen 
wordt gegeven. 

Wie medisch handelen rond het levenseinde wil onderverdelen in verschillende categorieën zal 
onvermijdelijk keuzes maken die normatief van aard zijn. In het huidige controle-apparaat voor 
medisch handelen rond het levenseinde manifesteren die keuzes zich ten minste in het feit dat 
sommige handelingen wel en andere niet hoeven te worden gemeld. Het normatieve aspect van de 
classificaties, zou juridisch beschouwd uitsluitend bestaan uit het wel of niet meldplichtige karakter. 
Dit lijkt ook de wijze te zijn waarop juristen de classificaties gebruiken. Tijdens een bijeenkomst met 
betrekking tot levensbeëindiging in de neonatologie, waar naast een aantal artsen ook een officier 
van justitie aanwezig was, noteerde ik een uitspraak van de officier waaruit blijkt dat hij juridische 
classificaties beschouwt als begrippen die van zichzelf geen normatief oordeel vellen. Zo zei hij over 
het classificeren van medisch handelen rond het levenseinde als ‘moord’: 

 

                                                 
34 Staatscommissie Euthanasie (1985: 26), zie ook paragraaf 3.11. 
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Zelf heb ik daar helemaal geen gevoel bij. Een onnatuurlijke dood zoals dat bij neonaten 
voorkomt is evident moord. Het is niet zo belangrijk of het moord is of niet, want dat ís het 
gewoon. Veel belangrijker is de vraag of deze levensbeëindiging gerechtvaardigd was of niet. 

 
Leenen zegt iets vergelijkbaars naar aanleiding van de zaak van huisarts Van Oijen: “Als er sprake is 
van levensbeëindiging zonder verzoek, is er juridisch gezien geen keus: dan is het moord. Dat wil 
niet zeggen dat het moreel ook altijd moord is” (cursivering in origineel).35 

Dergelijke citaten suggereren dat juristen het rechtspositivistische streven om recht en moraal uit 
elkaar te houden, in de praktijk nadrukkelijk nastreven. Wellicht slagen ze daar ook tot op zekere 
hoogte in. Echter, de gebruikte classificaties moeten in eerste instantie niet door juristen, maar door 
artsen worden toegepast. En een gerechtvaardigde moord, of anders gezegd een lege artis uitgevoerde 
moord, zal voor menig arts klinken als een contradictio in terminis.36 Dat gaat overigens niet op voor 
een lege artis uitgevoerde euthanasie. Euthanasie draagt onder artsen in vergelijking met 
levensbeëindiging zonder verzoek cq. moord/doodslag een moreel minder negatieve lading. In het 
laatste hoofdstuk wordt daar nog op teruggekomen, en blijkt dat verband te houden met de regels 
die de rechtszekerheid in geval van euthanasie sterk hebben verhoogd (paragraaf 8.5). 

De verschillende normatieve lading die artsen en officieren van justitie lijken toe te kennen aan 
de classificaties van het handelen, lijkt ook op te gaan voor het onderscheid natuurlijk / niet 
natuurlijk overlijden. Voor een verklaring daarvoor kan worden geput uit het betoog dat de jurist 
Enschedé halverwege de jaren tachtig voerde ten aanzien van dit begrippenpaar. Zoals in hoofdstuk 
4 uitvoerig is beschreven, zette Enschedé zich af tegen het gebruik van dat begrippenpaar als 
aangrijpingspunt voor een controle-systeem voor medisch handelen rond het levenseinde. In 
rechtshistorische en rechtspolitieke artikelen beargumenteerde Enschedé herhaaldelijk dat een ‘niet-
natuurlijk’ overlijden impliceert dat het overlijden waarschijnlijk gevolg is van een misdrijf, en een 
‘natuurlijk’ overlijden gevolg is van een niet-criminele oorzaak. Enschedé betoogde dat de functie 
van het onderscheid is: misdrijven opsporen. Het zou daarom niet geschikt zijn om het handelen 
van artsen die bezig zijn hun beroep uit te oefenen, controleerbaar te maken.37 

Zijn standpunt werd, zoals in hetzelfde hoofdstuk werd beschreven, niet gedeeld door onder 
andere Leenen en de Staatscommissie Euthanasie. Zij wezen de functie van misdaadbestrijding in 
dit kader van de hand, en schoven de functie van het mogelijk maken van toetsing en het 
bewerkstelligen van een transparante medische praktijk voor het voetlicht. Niet-natuurlijk betekent 
volgens hen in dit kader niet dat er sprake zou kunnen zijn van een misdrijf, maar uitsluitend dat er 
sprake is geweest van medisch handelen waarover de arts in alle openheid verantwoording dient af 
te leggen. Hoewel het betoog van Enschedé ten aanzien van het onderscheid natuurlijk/niet-
natuurlijk overlijden niet los kan worden gezien van zijn betoog om ál het medisch handelen rond 
het levenseinde onder de medische exceptie te laten vallen, suggereren de resultaten uit paragraaf 
7.5.2 dat zijn interpretatie vandaag de dag dichter bij de opvatting van artsen staat dan de opvatting 
die de Staatscommissie voorschreef. De niet-identificerende artsen classificeren het overlijden in de 
verschillende casus immers vier maal vaker als niet-natuurlijk dan de wel-identificerende artsen (zie 
ook bijlage B). 

Samenvattend is in het voorgaande gezegd dat de normatieve component van de classificaties die 
een rol spelen in het controle-regime, er juridisch beschouwd uitsluitend uit bestaat dat bepaalde 
handelingen moeten worden getoetst. De resultaten uit het vragenlijstonderzoek suggereren echter 
dat de normatieve component voor artsen in praktijk meer omvattend is. Bij het classificeren van de 
                                                 
35 Leenen in Van Dam & Peters (2001: 15) 
36 Tijdens de zojuist genoemde bijeenkomst vroeg een aanwezige arts aan de officier of het mischien niet beter zou zijn 
te zoeken naar een andere term dan ‘moord’, omdat deze term een dusdanig zware lading heeft dat het artsen zou 
kunnen afschrikken. De betreffende officier zei daarop: “Het is de lading van het begrip moord dat het probleem 
veroorzaakt. Dat kan best zo zijn, maar dat is voer voor psychologen en sociologen”. Als de normatieve lading van 
begrippen de werking van het controle-apparaat parten speelt, is moeilijk te begrijpen waarom de officier van justitie dat 
wegwuift als een probleem dat alleen anderen aangaat. 
37 Zie paragraaf 4.5. 
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hier aangeboden casus door artsen, lijkt de lijn die de betreffende arts trekt tussen geoorloofd (lege 
artis) en ongeoorloofd (niet lege artis) handelen veelal parallel te lopen met de lijn die hij trekt tussen 
normaal medisch handelen / natuurlijk overlijden en levensbeëindigend handelen / niet-natuurlijk 
overlijden. De wijze van classificeren door huisartsen zou daarmee niet alleen samenhangen met het 
professionele perspectief van waaruit zij dat doen - hetgeen naar voren kwam in paragraaf 7.3 -, 
maar bovendien gerelateerd zijn aan het morele oordeel van de arts over de casus. 

Er kunnen gemakkelijk kanttekeningen worden geplaatst bij bovenstaand betoog. Het hoeft 
immers niet zo te zijn dat identificatie met het handelen in de casus impliceert dat de arts dat 
handelen ook moreel goedkeurt en geoorloofd vindt. Het is denkbaar dat iemand zich kan 
identificeren met een daad die hij moreel afkeurt. Andersom is het mogelijk dat een arts die aangeeft 
zelf heel anders te handelen dan de arts in de casus, dat handelen niet ongeoorloofd vindt. Het is 
bekend dat sommige artsen zelf weigeren euthanasie uit te voeren uit bijvoorbeeld 
levensbeschouwelijke overwegingen, maar desondanks bereid zijn een patiënt die om de dood 
verzoekt door te verwijzen naar een collega die daar meer welwillend tegenover staat. 

Om te achterhalen of de veronderstelling dat het classificeren van de huisartsen inderdaad 
samenhangt met het morele oordeel over het handelen van de arts in de casus, moet naar de 
argumenten achter de classificaties worden gekeken. Dit is in het vragenlijst-onderzoek niet 
onderzocht. In de interviews die in het volgende hoofdstuk aan de orde komen, is daar uitgebreid 
aandacht aan besteed.38 Aan de hand van de resultaten van het vragenlijstonderzoek kan wél iets 
worden gezegd over de vraag of de ‘identificerende’ huisartsen met hun keuze voor ‘lichte’ 
classificaties vinden dat het bijbehorende handelen al dan niet moet worden onderworpen aan 
verdere juridische controle. In paragraaf 7.7 wordt daarop ingegaan naar aanleiding van de vraag of 
de respondent het handelen zou melden of niet. In de komende paragraaf wordt eerst aandacht 
besteed aan de vraag of huisartsen en officieren van justitie zich ervan bewust zijn dat zij de 
aangeboden casus verschillend classificeren. Dat is onderzocht door huisartsen en officieren van 
justitie te vragen elkaars antwoorden in te schatten. 
 
7.6 Door andermans bril 
 
7.6.1 De inschattingsvraag 
 
 
4. Hoe denkt U dat een jurist het handelen van de arts in de beschreven situatie zou benoemen? 
�

�

�

�

�

 

a. Stervenshulp 
b. Levensbeëindiging zonder verzoek  
c. Palliatieve zorg 
d. Euthanasie 
e. Moord / Doodslag 

�

  
�

�

f. Staken en/of niet-aanvangen van een 
behandeling 

g. Terminale Sedatie 
h. Iets anders, namelijk: ……………...(vul in) 

 

 
5. Een jurist zal zeggen dat hier sprake is van: 
�

�

�

a. een natuurlijke dood 
b. een niet-natuurlijke dood 
c. onvoorspelbaar 

 
 

                                                 
38 In de vragenlijst is te zien, dat de niet-identificerende huisartsen is gevraagd aan te geven wat zij dan anders zouden 
doen. Ik heb de antwoorden op deze vraag bekeken in het kader van de vraag of zij het handelen ook moreel afkeuren. 
In de toelichtingen laten de huisartsen zich echter nauwelijks tot niet in morele bewoordingen uit, maar gaan zij vooral 
in op medisch technische aspecten. 
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In deze paragraaf worden de resultaten van de antwoorden op bovenstaande vragen nader bekeken. 
De vraag aan huisartsen is ook gesteld aan officieren van justitie, met het verschil dat hen niet is 
gevraagd het antwoord van een jurist maar van een arts in te schatten.39 

Door de inschattingen van huisartsen en officieren van justitie (vraag 4 en 5) te vergelijken met 
de oorspronkelijke eigen antwoorden (vraag 1 en 3) kan worden nagegaan of een huisarts 
respectievelijk een officier van justitie verwacht dat een jurist /arts de casus al dan niet op dezelfde 
wijze zal classificeren als hijzelf. Zijn de twee professionele groepen in staat elkaars classificaties te 
voorspellen? Anders gezegd, kunnen de deelnemende artsen en juristen zich in elkaars perspectief 
verplaatsen? Mijn interesse ging met name uit naar de vraag of huisartsen daartoe in staat zouden 
zijn. Aangezien mijn onderzoek oorspronkelijk van start ging met de vraag naar juridische kennis 
onder artsen, zou het kunnen inschatten van de antwoorden door een jurist kunnen worden 
opgevat als een teken van juridische kennis. 
 
7.6.2 Resultaten van de inschattingsvraag 
Net als in voorgaande paragrafen zijn hier niet alle tabellen opgenomen die ter beantwoording van 
de schattingsvragen zijn gemaakt. Daarvoor verwijs ik naar de bijlage. In de hier opgenomen 
tabellen 7.6.2 en 7.6.3. en bijbehorende figuren zijn de antwoorden van de huisartsen op de 
inschattingsvragen weergegeven.40 Ter vergelijking zijn steeds ook de wérkelijke antwoorden van 
juristen, in dit geval officieren van justitie, getoond. Uit de gegevens komt naar voren dat de 
huisartsen anders classificeren als hen wordt gevraagd de antwoorden van een jurist in te schatten, 
en dat hun antwoorden aanzienlijk opschuiven in de richting van de daadwerkelijke antwoorden van 
de officieren van justitie. Dat geldt zowel voor de inschatting van hoe een jurist het handelen van de 
arts zal benoemen (tabel 7.6.2) als voor de inschatting van wat een jurist zal zeggen over het al dan 
niet natuurlijk zijn van het overlijden (tabel 7.6.3).41 Huisartsen realiseren zich blijkbaar dat juristen 
de casus veelal anders classificeren dan zij zelf doen. 
 
 

 Classificatie door 
huisartsen (vr. 1) 

(n=760) 

Inschatting 
classificatie van jurist 

(vr.5) (n=760) 

Classificatie door 
officieren van justitie  

(n=63) 
Normaal medisch 
handelen 

68 51 38 

Levensbeëindigend 
handelen 

30 48 60 

Anders 2 1 2 
Totaal 100 100 100 

 
Tabel 7.6.2 Inschatting van classificatie van jurist door huisartsen (vraag 1 en vraag 4), geclusterd  
naar normaal medisch handelen en levensbeëindigend handelen (casus 2 t/m 8) 

 
 
 
 
 

                                                 
39 De inschattingsvragen zijn in de variant voor gemeentelijk lijkschouwers niet gesteld. Zij zouden dan zowel een 
inschatting moeten maken van de jurist als van de arts, waarmee het aantal vragen per casus en daarmee de tijd die het 
kost de vragenlijst in te vullen vermoedelijk te veel zou oplopen. 
40 De tabellen tonen opnieuw cumulatieve resultaten, dat wil zeggen de resultaten voor alle casus per repndententgroep 
bijelkaar. Het beeld dat uit de cumulatieve gegevens naar voren komt, kwam ook bij de casus afzonderlijk naar voren. 
Een uitzondering blijkt opnieuw te worden ingenomen door casus 2 en 3, waarover een hoge mate van consensus 
bestaat. Zowel bij huisartsen als officieren van justitie wijkt het ingeschatte antwoord nauwelijks af van het eigen 
antwoord op de vraag hoe die casus moeten worden geclassificeerd. 
41 Bij de inschattingvraag met betrekking tot het (niet-) natuurlijk zijn van het overlijden, werd ook de 
antwoordmogelijkheid ‘onvoorspelbaar’ gegeven. Huisartsen maakten, zoals in tabel 7.6.3 is af te lezen, in 14% van de 
gevallen gebruik van dat antwoord. 
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Figuur 7.6.2 Inschatting van classificatie van jurist door huisartsen (vraag 1 en vraag 4), geclusterd  
naar normaal medisch handelen en levensbeëindigend handelen (casus 2 t/m 8) 

 
 

 
 

Classificatie door 
huisartsen (vr. 1) 

(n=757) 

Inschatting classificatie 
van jurist (vr.5) 

(n=757) 

Classificatie door 
officieren van justitie  

(n=64) 
Natuurlijke dood 61 32 30 
Niet-nat. dood 39 54 70 
Onvoorspelbaar - 14 - 
Totaal 100 100 100 

 
Tabel 7.6.3 Inschatting van classificatie van jurist door huisartsen (vraag 3 en vraag 5), (casus 2 t/m 8) 
 

 
Figuur 7.6.3 Inschatting van classificatie van jurist door huisartsen (vraag 3 en vraag 5), (casus 2 t/m 8) 

 
In de vorige paragraaf 7.5 kwam naar voren dat er opvallende verschillen blijken te bestaan tussen 
de antwoorden van artsen die zich wel en niet identificeren met de arts in de casus. Daar bleek dat 
de eigen antwoorden van artsen die zich níet identificeren met de arts in de casus, op zich al weinig 
verschillen van de antwoorden van de officieren van justitie. De antwoorden van de identificerende 
arts daarentegen, verschilden des te meer. Er is daarom ook gekeken of de inschattingsvraag door 
de wel en niet identificerende artsen anders werd beantwoord. 
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Een vergelijking van de tabellen en bijbehorende figuren die in de bijlage zijn opgenomen42, laat 
zien dat de identificerende artsen veel vaker dan niet-identificerende artsen afwijken van hun 
oorspronkelijke antwoord als ze wordt gevraagd in te schatten wat een jurist zou antwoorden. De 
inschattingen van niet-identificerende artsen wijken veel minder sterk af van hun eigen antwoorden. 
Voor zover de antwoorden afwijken, blijkt dat de niet-identificerende artsen de juristen iets te 
‘streng’ inschatten. Dat wil zeggen dat zij vaker inschatten dat een jurist een overlijden classificeert 
als niet-natuurlijk, dan dat de officieren van justitie werkelijk deden. De identificerende artsen 
schatten de juristen juist te ‘mild’ in (voor precieze gegevens zie de tabellen in de bijlage) 

Het zijn, zoals gezien, dus voornamelijk de identificerende huisartsen die inschatten dat een jurist 
het handelen in de casus veelal ‘zwaarder’ zou classificeren dan zijzelf. Het zou interessant zijn te 
weten welke van de twee classificaties - die van henzelf of de classificaties die zij aan juristen 
toeschrijven - deze huisartsen hanteren bij het beantwoorden van de vraag of zij het handelen 
zouden melden. Deze vraag zal worden beantwoord in paragraaf 7.7. 

Uit de tabellen en bijbehorende figuren in de bijlage blijkt ten slotte dat ook de officieren van 
justitie de antwoorden van de huisartsen bij benadering kunnen inschatten. Kortom, de officieren 
van justitie realiseren zich dat artsen de casus dikwijls anders classificeren dan zij (officieren) 
juridisch juist achten, en dat artsen vaker gebruik maken van classificaties die niet vallen onder het 
controle-regime. 
 
7.6.3 Conclusie met betrekking tot het inschatten van elkaars antwoorden 
In paragraaf 7.4 werden systematische verschillen gevonden tussen de wijze waarop huisartsen en 
officieren van justitie situaties van medisch handelen rond het levenseinde classificeren. In deze 
paragraaf (7.6) blijkt dat zowel artsen als officieren van justitie kennelijk weten of vermoeden dat die 
verschillen bestaan. Ze blijken elkaars antwoorden bovendien bij benadering juist te kunnen 
inschatten. Voor deze bevinding zijn twee mogelijke verklaringen te geven, die hieronder worden 
besproken. 

De resultaten suggereren dat er zich bij het inschatten van de classificaties uit ander 
professioneel perspectief, iets voordoet dat in de psychologie een 
Gestaltswitch heet. Dit kan worden geïllustreerd met het afgebeelde 
plaatje. De afbeelding kan worden geclassificeerd als een afbeelding 
van een eend of van een konijn. Kenmerkend voor een Gestaltswitch 
is dat de twee rivaliserende classificaties beide plausibel zijn, maar niet 
tegelijkertijd naast elkaar kunnen bestaan. Het is mogelijk tussen 
beide classificaties te wisselen, maar je ziet steeds maar één beeld: een 

eend óf een konijn. 
Wittgenstein, die de afbeelding ook gebruikte, heeft betoogd dat het verschil in interpretatie 

voortvloeit uit wat hij noemt het ‘opmerken van een aspect’.43 Degene die een konijn ziet, zal zijn 
waarneming stoelen op de aspecten die hij vanuit zijn gezichtspunt in het plaatje opmerkt. Hij zal 
het classificatie-oordeel ‘dit is een konijn’,  kunnen beargumenteren door te wijzen op de oren en de 
snuit. Degene die de eend ziet, doet hetzelfde, met het verschil dat wordt gewezen op andere 
aspecten (bijvoorbeeld de snavel). Een keur aan psychologische onderzoeken heeft in de loop der 
tijd aangetoond dat achtergrondkennis, ervaring en de sociale groep waartoe de beoordelaar 
behoort, sterk bepalend zijn voor de aspecten die de beoordelaar in eerste instantie opmerkt en 

                                                 
42 Om het aantal tabellen te beperken zijn in dit kader alleen de gegevens met betrekking tot de vragen natuurlijke / 
niet-natuurlijke dood in de bijlage opgenomen (vraag 3 en 5). De gegevens en tabellen met betrekking tot  het 
benoemen van het handelen van de arts zijn niet opgenomen, mede omdat het classificeren van het overlijden directer 
van invloed is op de vraag of de casus zou moeten worden gemeld. Bij ieder overlijden moet een arts immers in een 
formulier aangeven, of er sprake was van een (niet-)natuurlijk overlijden. 
43 Wittgenstein (1992: 258 en verder) 
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aanwijst als belangrijk.44 In dit kader is het relevant te bedenken dat in de geneeskunde opgeleide 
artsen in hun praktijk voortdurend te maken hebben met medische handelingen. Juridisch opgeleide 
officieren van justitie daarentegen, hebben in hun werk steeds te maken met potentiële misdrijven. 

In verband met het de bevinding dat artsen en juristen tot verschillende classificatie-oordelen 
komen, zou het interessant zijn te achterhalen of zij bij het classificeren van de casus afgaan op 
verschillende aspecten. Merken zij verschillende aspecten aan als belangrijk voor het classificeren? 
In dat geval zou er daadwerkelijk een kwalitatief verschil bestaan tussen het medisch en juridisch 
perspectief, dat de verschillende classificatie-oordelen zou kunnen verklaren. In het volgende 
hoofdstuk is dit onderzocht, door respondenten in interviews te vragen op basis van welke 
argumenten ze tot de classificatie-oordelen komen. 

Aan de bevinding dat zowel artsen als juristen de andere beroepsgroep veelvuldig inschatten als 
anders classificerend dan zijzelf en dat zij die antwoorden bij benadering ook juist inschatten, 
kunnen twee oorzaken ten grondslag liggen. Ten eerste is het mogelijk dat een arts (of een jurist) 
daarbij daadwerkelijk een Gestaltswitch maakt. Dat wil zeggen een ander professioneel perspectief 
aanneemt, vanuit dat perspectief andere aspecten benadrukt als belangrijk, en redenerend aan de 
hand van die aspecten komt tot alternatieve classificaties. Je zou in dat geval kunnen zeggen dat er 
een verschil bestaat tussen medisch en juridisch denken. 

Er is echter ook een heel andere verklaring mogelijk. Het kan 
zijn dat de hier gepresenteerde resultaten een gevolg zijn van 
heersende stereotypen en vooroordelen die artsen en juristen 
over en weer over elkaar lijken te hebben. Eerder gaf ik een 
aantal uitspraken weer van zowel artsen als juristen, waarin zij 
zich uitlaten over de verhouding tussen de geneeskunde en het 
recht (zie de inleiding deel III). Die uitspraken suggereren 
herhaaldelijk dat de verhouding tussen beide disciplines 
moeizaam is. De redactie van Medisch Contact bracht in juni 2001 
een speciaal nummer uit over arts en recht en plaatste de hier 
afgebeelde foto op de cover, waarin de verhouding wederom 
weinig florissant wordt voorgesteld. 

Een heersend stereotype onder artsen is mogelijk dat juristen 
er vooral op uit zijn de arts in zijn werk aan banden te leggen, 
zonodig in te boeien te slaan en voor het gerecht te slepen. Het is 
denkbaar dat artsen als gevolg van een dergelijk stereotype, geneigd zijn de casus vanuit juridisch 
perspectief zware classificaties toe te dichten zonder dat daar echt een redenering of Gestaltswitch 
aan ten grondslag ligt. Omgekeerd zouden officieren van justitie de artsen kunnen beschouwen als 
onwelwillend ten opzichte van het open en transparant maken van de medische praktijk. Als dat het 
geval zou zijn, dan is het evenmin verwonderlijk als officieren van justitie op hun beurt verwachten 
dat artsen geen gebruik zullen maken van classificaties die de deur van de medische praktijk 
openzetten voor juridische controle. 

 Of de gevonden verschillen in eigen antwoorden en geschatte antwoorden voortvloeien uit 
een Gestaltswitch van het ene naar het andere professionele perspectief dan wel voortkomen uit 
wederzijdse vooroordelen van artsen en juristen, zal opnieuw aan de orde komen in het volgende 
hoofdstuk (paragraaf 8.5). 
 
7.7.1 Melden 
De laatste vraag bij elke casus was of de casus zou moeten worden gemeld. De vraag werd gesteld 
met het oog op de juridische regel die de kern van de meldingsprocedure vormt: het is een arts niet 
toegestaan een overlijdensverklaring af te geven als hij er niet van overtuigd is dat er sprake is van 

                                                 
44 McGarty (1999) Toegepast op het plaatje zou kunnen worden verwacht dat een konijnen-kenner in het plaatje eerder 
een konijn zal herkennen, en een eenden-liefhebber een eend zal zien.Ook kan worden verwacht dat wanneer het plaatje 
temidden van andere plaatjes van konijnen wordt geplaats, iemand eerder een konijn zal zien. 
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een natuurlijk overlijden.45 Gezien deze regel zouden alle respondenten die eerder hebben 
aangegeven dat er sprake is van een niet-natuurlijk overlijden, op deze vraag moeten antwoorden 
dat de casus moet worden gemeld. Daarmee is te verwachten is dat de eerder gevonden verschillen 
in classificeren tussen huisartsen, gemeentelijk lijkschouwer en officieren van justitie, in de 
antwoorden op deze vraag zijn terug te zien. 

Op basis van de pilot-studie is besloten de vraag niet te stellen aan de niet-identificerende artsen 
die in een voorgaande vraag (6) hadden aangegeven dat zij heel anders zouden handelen. Dat bleek 
bij die respondenten te leiden tot verwarring over welk handelen in de slotvraag precies werd 
bedoeld.46 De vraag is daarom alleen gesteld aan de identificerende artsen - de artsen die aangeven zich 
te kunnen voorstellen vergelijkbaar te handelen als de arts in de casus, of daadwerkelijk vergelijkbaar 
hebben gehandeld. De vraag werd geformuleerd als “zou u dit achteraf melden”, om daarmee het 
werkelijke meldingsgedrag van de invullende arts zo dicht mogelijk te benaderen. Waar in de rest 
van deze paragraaf (7.7) wordt gesproken over huisartsen, worden steeds de identificerende 
huisartsen bedoeld die de meldingsvraag kregen voorgelegd. 
 
7.7.2 Resultaten 
In tabel 7.7.1 (en bijbehorende figuur) zijn de resultaten van de meldingsvraag weergegeven. 
 
 Identificerende 

huisartsen 
(n=476) 

Gemeentelijk 
lijkschouwers 
(n=175) 

officieren van 
justitie 
(n=62) 

Niet melden 86 51 21 

Melden  14 49 79 

 
Tabel 7.7.1: Vraag 8, melden casus 2 t/m 8: Identificerende huisartsen, lijkschouwers  
en officieren van justitie 
 

 
Figuur 7.7.1: Vraag 8, melden casus 2 t/m 8 

 
Uit de resultaten komt duidelijk naar voren dat er grote verdeeldheid bestaat over de vraag of de 
arts in de casus tot zou (moeten) melden. De gemeentelijk lijkschouwers zitten precies in tussen de 
sterk uiteenlopende antwoorden van artsen en officieren van justitie. De gegevens laten zien dat de 
verschillende actoren die in de praktijk betrokken zijn bij het functioneren van het controle-
apparaat, heel verschillend denken over de vraag voor welke gevallen dat controle-apparaat geldt. In 

                                                 
45 Ik ben ervan uitgegaan dat deze regel onder alle respondenten bekend is, aangezien die integraal onderdeel uitmaakt 
van de praktijk van zowel huisartsen, gemeentelijk lijkschouwers en officieren van justitie. De meldingsprocedure is 
beschreven in paragraaf 3.13. 
46 Het bleek voor hen onduidelijk of de meldingsvraag betrekking had op het handelen van de arts zoals beschreven in 
de casus, of op het handelen dat zij gaven als antwoord op vraag 7 (waarin ze omschreven hoe zij het zélf zouden 
hebben gedaan). Voor de opbouw van de vragenlijst, zie bijlage A. 
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de komende paragrafen wordt dit resultaat nader bekeken en is gepoogd voor de verschillen een 
verklaring te vinden. 
 
 
 
7.7.3 Bewuste regel-overtreding? 
Het controle-apparaat wordt geacht in beweging te komen op het moment dat een arts vindt dat er 
sprake is van een niet-natuurlijke dood. In eerdere paragrafen bleek dat er grote verschillen bestaan 
tussen de wijze waarop huisartsen, gemeentelijk lijkschouwers en officieren van justitie het 
overlijden classificeren. Waar de identificerende artsen in 17% van de gegeven antwoorden de dood 
als niet-natuurlijk classificeerden, deden de officieren van justitie dat in 68% van de gevallen. De 
lijkschouwers zaten daar tussenin (46%). Op basis van die resultaten was te verwachten dat die 
verschillen zich zouden manifesteren in de antwoorden op de ‘meldingsvraag’. In de tabellen 7.7.2 
tot en met 7.7.4 zijn de antwoorden op de vraag naar het classificeren van het overlijden per 
respondent-groep nogmaals weergegeven, gekruist met het antwoord op de vraag of het handelen 
van de arts in de casus moet worden gemeld. 
 
 Melden Niet melden Totaal 

 Frequenties percentages Frequenties Percentages Frequenties percentages 

Niet-nat. 40 8 39 8 79 17 

Natuurlijk 27 6 370 78 397 83 

Totaal (N) 67 14  409 86 476 100 

 
Tabel 7.7.2: Identificerende huisartsen (n=476) 
 
 Melden Niet melden Totaal 

 Frequenties Percentages Frequenties Percentages Frequenties Percentages 

Niet-nat. 80 46 - - 80 46 

Natuurlijk 6 3 89 51 95 54 

Totaal 86 49 89 51 175 100 

 
Tabel 7.7.3: Gemeentelijk lijkschouwers (n=175) 
 
 Melden Niet melden Totaal 

 Frequenties percentages Frequenties Percentages Frequenties percentages 

Niet-nat. 43 68 - - 43 68 

Natuurlijk 7 11 13 21 20 32 

Totaal 50 79 13 21 63 100 

 
Tabel 7.7.4: Officieren van Justitie (n=63) 

 
Wat opvalt is dat respondenten uit alledrie de groepen soms vinden dat ook een geval van 
natuurlijke dood zou moeten worden gemeld, hetgeen in strijd is met de regel. Een natuurlijk 
overlijden hoeft niet te worden gemeld. In één op de drie gevallen dat officieren van justitie het 
overlijden als natuurlijk classificeren, vinden zij dat een arts dat tóch moet melden. Huisartsen en 
gemeentelijk lijkschouwers maken deze ‘fout’ aanzienlijk minder.47 

Als wordt verondersteld dat de officieren van justitie, ook de ‘juridische juiste’ classificatie van 
het overlijden hebben gegeven, dan blijken huisartsen de meldingsregel regelmatig te ‘overtreden’.48 
Het overgrote deel van die ‘overtredingen’ kan echter niet worden toegeschreven aan het bewust 
                                                 
47 Misschien is het geen ‘fout’ in de zin van een vergissing. Wellicht zeggen respondenten soms dat een casus ondanks 
het ‘natuurlijk’ zijn van de dood, toch moet worden gemeld omdat zij het een twijfelgeval vinden. 
48 Ik zal in het hier volgende steeds uitgaan van deze veronderstelling, maar ik zet ‘overtreden’ steeds tussen 
aanhalingstekens. In het volgende hoofdstuk zal blijken dat niet zonder meer kan worden aangenomen dat de officieren 
van justitie inderdaad ‘juridisch juist’ classificeren. 
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overtreden of negeren van de meldingsregel. De meeste ‘overtredingen’ zijn een gevolg van het 
anders classificeren van de dood. Immers, zelfs als huisartsen in alle gevallen waarin zij de dood als 
niet-natuurlijk classificeren zouden aangeven dat te melden dan vinden zij nog altijd veel minder 
vaak dat iets moet worden gemeld dan de officieren van justitie (17 vs 68 procent). 

 In het kader van de werking van het controle-regime zijn de gevallen waarin huisartsen het 
overlijden classificeren als niet-natuurlijk en tevens zeggen dat zij dat niet zouden melden, 
interessant. In die gevallen is er wel degelijk sprake van bewuste overtreding van de meldingsregel 
door de huisartsen.49 In 17 procent van de antwoorden classificeren huisartsen de dood als niet-
natuurlijk, maar in slechts de helft van die gevallen (8 procent) geven zij daarbij aan dat zij zouden 
melden. In absolute getallen kwam het 39 maal voor dat een huisarts het overlijden als niet-
natuurlijk classificeerde en aangaf dat hij of zij niet zou melden. Het is mogelijk dat dit steeds 
dezelfde huisartsen zijn geweest, of dat dit voornamelijk bij één van de casus gebeurde. Dit is 
nagegaan, en blijkt niet zo te zijn. De ‘bewuste overtredingen’ zijn verdeeld over casus drie tot en 
met acht en zijn herleidbaar tot 25 verschillende artsen.50 Dat betekent dat iets meer dan één op de 
vijf deelnemende huisartsen tenminste één maal heeft aangegeven het overlijden in een van de casus 
als niet-natuurlijk te beschouwen, zich te kunnen voorstellen dat hij vergelijkbaar zou handelen als 
de arts in de casus dan wel daadwerkelijk vergelijkbaar te hebben gehandeld, én dat hij dat niet zou 
melden. 

De respondenten is steeds gevraagd een toelichting te geven bij hun antwoord op de vraag of hij 
zou melden of niet. De verschillende toelichtingen leveren oppervlakkige, maar desalniettemin 
interessante informatie op. Acht maal werd de vraag niet ingevuld. De argumenten bij de overige 31 
bewuste overtredingen, kunnen worden onderscheiden in de volgende typen. In negen gevallen 
hebben artsen een toelichting gegeven die de afgelopen jaren is aangehaald (zie paragraaf 6.16) om 
het niet melden door artsen te verklaren: ‘angst voor vervolging’ of ‘bang voor juridische 
consequenties’. Eénmaal noteerde een respondent het andere, evenzoveel naar voren geschoven 
motief voor niet melden: ‘papieren rompslomp’. In de resterende 21 gevallen hebben de huisartsen 
toelichtingen gegeven als: ‘hoewel levensbeëindiging zonder verzoek, tevens staken behandeling die 
patiënt in leven heeft gehouden’ (casus 4); ‘ik sedeer alleen, stop voeding. Geen actieve handelingen 
direct de dood tot gevolg’ (casus 5); ‘omschrijving palliatieve zorg is verdedigbaar, dan natuurlijke 
dood. Om de diagnose naar buiten; palliatieve zorg.’ (casus 6); ‘is geen actieve euthanasie’ (casus 7); 
‘mijn vooropgezette doel is niet iemands overlijden te bespoedigen, dat is secundair aan palliatieve 
zorg’ (casus 8); 

Wat opvalt in deze 21 beknopte verklaringen is dat de betreffende artsen, die enkele ogenblikken 
daarvoor hebben aangegeven dat er sprake is van een niet-natuurlijk overlijden, daar bij de 
meldingsvraag op lijken terug te komen. De eerder behandelde hypothese van Douglas - dat een 
professional die ervan overtuigd is dat hij naar professionele maatstaven juist heeft gehandeld, 
tevens veronderstelt dat dat handelen niet in strijd kan zijn met juridische regels, en de grenzen van 
officiële classificaties in lijn brengt met die gedachte - is in deze toelichtingen te herkennen. 
Huisartsen lijken daarbij uit te gaan van de veronderstelling dat de meldingsplicht overeenkomt met 
de vraag of er lege artis en toelaatbaar is gehandeld. Dit juridisch beschouwd ten onrechte toedichten 
van een normatief oordeel aan die classificaties door huisartsen, kwam in paragraaf 7.5.4 al aan de 
orde. In de bespreking van de interview-resultaten kom ik daar nog op terug. 
 
7.7.4 Invloed van juridische inschatting? 
In paragraaf 7.6 werd de bevinding besproken dat huisartsen zich veelal realiseren dat juristen 
‘strenger’ classificeren dan zijzelf. Het bleek bovendien dat de identificerende artsen de classificaties 
van de juristen in het vragenlijst-onderzoek bij benadering juist konden inschatten. In deze 

                                                 
49 Bewust, aangenomen dat iedere huisarts van het bestaan van die regel op de hoogte is. 
50 De verdeling van de ‘overtredingen’ over de casus was alsvolgt: casus 2, geen enkele maal; casus 3, tien maal; casus 4, 
vier maal; casus 5, acht maal; casus 6, zeven maal; casus 7, vijf maal; casus 8, 5 maal. 
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paragraaf is gekeken in hoeverre (identificerende) huisartsen zich bij het beantwoorden van de 
meldingsvraag door de door hen ingeschatte antwoorden van juristen laten leiden. 

In de onderstaande figuur 7.7.2 zijn gegevens bij elkaar gezet die in deze en in voorgaande 
paragrafen aan de orde kwamen. Uit de figuur kan worden afgeleid dat de artsen de door hen 
ingeschatte antwoorden van juristen (middelste kolom) geen rol laten spelen in het beoordelen van 
de meldingsvraag (laatste kolom). Zouden de huisartsen dat wel hebben gedaan, dan hadden ze - 
wetende dat een jurist het als niet-natuurlijk zou willen zien – immers vaker moeten aangeven dat ze 
wél zouden melden. 

De enige informatie voorhanden die opheldering zou kunnen geven over de vraag waarom de 
huisartsen de ingeschatte antwoorden van juristen links laten liggen, zijn opnieuw de toelichtingen 
die de huisartsen gaven bij de vraag waarom zij wel of niet zouden melden. Ik heb daarom de 
toelichtingen geselecteerd van artsen die achtereenvolgens het overlijden zelf als natuurlijk 
classificeren, inschatten dat de jurist het niet-natuurlijk zou vinden, en ten slotte aangeven dat ze 
niet zouden melden. 

Figuur 7.7.2: Classificatie van overlijden en melden volgens (identificerende) huisartsen 

 
Dat leverde een lijst op van 77 argumenten.51 Opvallend is, dat het argument ‘angst voor juridische 
consequenties’ daarin slechts vijf maal te herkennen is.52 Om aan te geven waarom ze niet zouden 
melden, verwijzen de overige huisartsen steeds terug naar eerder gemaakte eigen classificaties. 
Voorbeelden daarvan zijn: ‘natuurlijk verloop, PEG start is ook onnatuurlijk’ (casus 4); ‘geen actieve 
hulp bij het sterven’ (casus 5); ‘ Ik zou dit melden als een natuurlijke dood. Pneumonie bij dementie, 
morfine is deel van de behandeling’ (casus 6); ‘geen euthanasie, uitbehandeld. Enige mogelijkheid 
verlichting pijn is in slaap brengen’ (casus 7); ‘gevoelsmatig is dit geen euthanasie voor mij, slechts 
iets versnellen van intreden van de dood’ (casus 8). De resultaten wijzen erop dat huisartsen zich 
niet laten beïnvloeden door hun inschattingen van hoe een jurist zou classificeren, maar dat zij de 
eigen classificaties laten prevaleren bij de beslissing iets te melden of niet. 

Ten slotte valt het volgende op. In tabel 7.7.1 bleek dat officieren van justitie in 79 procent van 
de gegeven antwoorden aangeven dat zij vinden dat moet worden gemeld. Hadden huisartsen zich 
volledig door hun juridische inschattingen laten leiden dan hadden zij in 36 procent van de gegeven 
antwoorden aangegeven dat zij zouden melden. Immers, in 36 procent van de antwoorden denken 
huisartsen dat een jurist zou vinden dat er sprake is van een niet-natuurlijk overlijden. Dat betekent 
dat het verschil tussen de antwoorden op de meldingsvraag van huisartsen en officieren van justitie 
dusdanig groot is, dat er een aanzienlijk verschil blijft bestaan zelfs als de huisartsen zich bij het 
antwoord op de meldingsvraag volledig zouden hebben laten leiden door de inschatting van het 
antwoord van de jurist. 
                                                 
51 De argumenten zijn gelijkelijk verdeeld over casus 2 en 4 t/m 8. Alleen bij casus 3, waarbij eerder al bleek dat deze 
met grote consensus wordt beschouwd als levensbeëindigend handelen en een niet-natuurlijk overlijden, kwam deze 
combinatie van antwoorden niet voor. 
52 Zoals bijvoorbeeld in: ‘niet voldaan aan het euthanasie-protocol, dus bij melding: problemen’ (casus 6). 
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7.7.5 Conclusie met betrekking tot de meldingsvraag 
Officieren van justitie antwoorden in aanzienlijk meer gevallen dan huisartsen dat moet worden 
gemeld. Wanneer de antwoorden van artsen worden beoordeeld vanuit het perspectief van de 
officieren van justitie dan kan worden gesteld dat artsen de meldingsregel in veel gevallen 
‘overtreden’. Naar aanleiding van die vermeende ‘overtredingen’ heb ik de antwoorden van artsen 
die aangeven dat zij niet zouden melden nader onderzocht. De ‘overtredingen’ kunnen worden 
onderscheiden in drie groepen. Ten eerste zijn er artsen die de meldingsregel bewust overtreden, in 
de zin dat de zij zelf aangeven dat er sprake is van een niet-natuurlijk overlijden maar dat 
desondanks niet zouden melden. Een meerderheid van deze artsen geeft daarbij echter een 
toelichting waaruit lijkt te kunnen worden afgeleid dat zij de meldingsregel voor de betreffende 
situatie niet van toepassing achten. Ten tweede zijn er ‘overtredingen’ waarbij huisartsen weliswaar 
inschatten dat een jurist zal vinden dat er sprake is van een niet-natuurlijk overlijden die gezien de 
meldingsregel moet worden gemeld, waarbij de betreffende huisartsen desalniettemin volharden in 
de eigen classificaties die níet vallen onder de meldingsplicht. In zulke gevallen zal de huisarts zelf 
niet vinden dat hij de meldingsregel overtreedt. Ten derde zijn er de ‘overtredingen’ waarbij artsen 
het antwoord van de jurist op de vraag hoe het overlijden moet worden geclassificeerd niet kunnen 
voorspellen of inschatten als ‘natuurlijk overlijden’. Ook van deze huisartsen kan worden gesteld dat 
zij zelf niet zullen vinden dat zij de meldingsregel overtreden. 

In de onderzoeksrapporten van Van der Maas en Van der Wal die in het vorige hoofdstuk 
uitgebreid zijn besproken, hebben twee verklaringen voor niet-melden steeds de boventoon 
gevoerd. Óf er zou sprake zijn van angst voor juridische consequenties dan wel van weerzin tegen 
de administratieve rompslomp die met melden gepaard zou gaan. Uit mijn vragenlijstonderzoek, dat 
werd uitgevoerd een jaar voordat het rapport van het laatste landelijke onderzoek in juni 2003 werd 
gepubliceerd, treedt een heel andere verklaring voor niet melden naar voren. De resultaten van het 
vragenlijst-onderzoek wijzen op de mogelijkheid dat artsen vaak niet melden om de eenvoudige 
reden dat zij hun handelen en het overlijden van de patiënt niet beschouwen als vallend onder de 
classificaties waar het controle-regime van toepassing is. 

Een maand na de publicatie van het laatste onderzoeksrapport van Van der Wal et al. (2003) 
publiceerde de ethicus Den Hartogh een artikel waarin hij het door de onderzoekers berekende 
meldingspercentage bekritiseert. In het artikel, dat in paragraaf 6.18. al is besproken, gaat Den 
Hartogh uit van de hypothese dat een deel van de gevallen die Van der Wal et al. hebben 
geclassificeerd als euthanasie - bepaalde gevallen van ‘terminale sedatie’ en gevallen van ‘euthanasie 
met morfine’ -, door artsen niet als zodanig worden benoemd. Op basis van die veronderstelling 
berekent hij een alternatief meldingspercentage voor gevallen die artsen volgens Den Hartogh wél 
zelf als ‘euthanasie’ classificeren. Dat meldingspercentage komt uit op ruim 90 procent, in plaats van 
de door Van der Wal et al. geschatte 54 procent. 

De resultaten van het vragenlijstonderzoek lijken de these op basis waarvan Den Hartogh zijn 
berekening maakte te bevestigen. Daarmee is echter niet gezegd dat het alternatieve percentage ook 
‘juister’ is dan het percentage dat Van der Wal en Van der Maas hebben berekend. Beide 
percentages hangen volledig af van het antwoord op de vraag wat de juiste wijze van classificeren is. 
Van der Wal et al. baseren zich op het classificatiesysteem dat zij voor hun onderzoek hebben 
geconstrueerd, en claimen dat zij daarmee ook de juridisch correcte wijze van classificeren hanteren. 
Den Hartogh gaat in zijn artikel niet alleen uit van de wijze waarop hij vermoedt dat artsen 
classificeren, maar claimt ook dat dát de juridisch juiste wijze van classificeren is. 

Wanneer de resultaten van het vragenlijst-onderzoek naast respectievelijk de uitgangspunten van 
Van der Wal et al. en Den Hartogh worden gelegd, neemt de verwarring hand over hand toe. Het 
vragenlijst-onderzoek laat zien dat de juristen onder de respondenten - de officieren van justitie -, 
op hun beurt een idee hebben over wat de ‘juridisch juiste’ manier van classificeren is, die afwijkt 
van zowel Van der Wal et al. als Den Hartogh. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het volgende. In het 
vorige hoofdstuk is uitgebreid besproken hoe en waarom Van der Wal et al. ten behoeve van het 
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door hen gebruikte classificatie-systeem, een driedeling van intenties in het leven riepen. De 
midden-intentie, omschreven als ‘mede met het doel het levenseinde te bespoedigen’, is in het leven 
geroepen om artsen tegemoet te komen. Zij zouden zich dikwijls niet kunnen vinden in slechts twee 
intentie-vormen. Handelen met deze intentie is door de landelijke onderzoekers níet gerekend tot 
handelen dat moet worden gemeld. In paragraaf 6.5 plaatste ik diverse kanttekeningen bij deze 
classificatie-strategie, met name omdat ik daar in de juridische literatuur geen ondersteuning voor 
kon vinden. Mede daarom besloot ik de genoemde zinsnede op te nemen in twee van de hier 
gebruikte casusbeschrijvingen (casus 6 en casus 8). Voor deze casus blijkt dat respectievelijk zeven 
van de negen en negen van de negen deelnemende officieren van justitie vinden dat er sprake is van 
een niet-natuurlijk overlijden dat wél moet worden gemeld. Casus 8 werd door de officieren 
unaniem geclassificeerd als ‘euthanasie’. Ten slotte is de verwarring compleet aangezien ook 40 
procent van de aan dit onderzoek deelnemende huisartsen het handelen met deze intentie-
beschrijving in beide casus classificeren als leidend tot een niet-natuurlijk overlijden (zie bijlage B). 
In het volgende hoofdstuk zal blijken dat zowel de officieren van justitie als de huisartsen dat 
oordeel nagenoeg geheel baseren op de betreffende zinsnede. Geconcludeerd moet worden dat de 
wijze waarop Van der Wal et al. handelen met de midden-intentie classificeren door geen enkele 
officier van justitie en door slechts iets meer dan de helft van de deelnemende huisartsen wordt 
gedeeld. 

Het is eenvoudig om op basis van de gegevens van Van der Wal et al. (2003) een 
meldingspercentage te berekenen vanuit het standpunt van de officieren van justitie. De door Van 
der Wal et al. gevonden gevallen van handelen ‘mede met het doel het levenseinde te bespoedigen’ 
moeten in dat geval worden gerekend tot de gevallen die moeten worden gemeld. Het omstreden 
cijfer zou dan niet uitkomen op de 90 procent van Den Hartogh noch op de 54 procent van Van 
der Wal et al., maar op 31 procent.53 

Het gaat mij echter niet om de juistheid van één van deze percentages. Het gaat er om te laten 
zien dat er in de praktijk sprake is van sterk uiteenlopende opvattingen over de vraag hoe casus van 
medisch handelen rond het levenseinde moeten worden geclassificeerd. Van cognitieve solidariteit is 
geen sprake. Integendeel, de begripsverwarring die de aanhoudende euthanasie-discussie al sinds 
begin jaren zeventig parten speelt, is weliswaar ‘officieel’ opgelost (dat wil zeggen op papier), maar 
in de praktijk woekert die onverminderd voort. Het gebrek aan cognitieve solidariteit belemmert 
niet alleen de mogelijkheid om de werking van het controle-systeem op basis van kwantitatieve 
methoden eenduidig te evalueren, maar verstoort bovendien de werking van het controle-systeem 
zélf. Immers, niet alleen de kwantitatieve evaluatie-methoden zijn gebaseerd op de fundamentele 
vooronderstelling dat gevallen van medisch handelen rond het levenseinde zich eenduidig laten 
classificeren als behorend tot één van de juridische categorieën, ook het controle-systeem rust 
volledig op de aanname dat artsen dat kunnen. 
 
7.8 Conclusies op basis van het vragenlijst-onderzoek 
In de achtereenvolgende paragrafen zijn de volgende bevindingen besproken. In paragraaf 7.3 
kwam naar voren dat officieren van justitie, gemeentelijk lijkschouwers en huisartsen de gegeven 
antwoordopties  in veruit de meeste gevallen consistent en op de in literatuur aangetroffen wijze 
koppelen aan het classificeren van het overlijden. ‘Euthanasie’, ‘levensbeëindiging zonder verzoek’ 
en ‘moord/doodslag’ worden door officieren van justitie en lijkschouwers altijd en door huisartsen 
bijna altijd gekoppeld aan een niet-natuurlijk overlijden, waarmee ze worden gebruikt als categorieën 
van ‘levensbeëindigend handelen’. Voor ‘palliatieve zorg’, ‘staken en/of niet aanvangen van een 
behandeling’ geldt dat deze in de meeste gevallen consistent gekoppeld worden aan het oordeel 

                                                 
53 Het percentage van 54 procent is het quotiënt van alle gemelde gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding in 2001 
(2.054) en alle in het sterfgevallenonderzoek (2001) getelde gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding (3.800) maal 
honderd. Als ook alle in het sterfgevallenonderzoek (2001) gevonden gevallen van ‘pijnbestrijding mede met het doel 
het levenseinde te bespoedigen’ (2.807) in de berekening van dit meldingspercentage worden betrokken, resulteert dat in 
een percentage van 31 procent. De brongegevens zijn afkomstig uit Van der Wal et al. (2003). 
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‘natuurlijk overlijden’, en daarmee als categorieën van ‘normaal medisch handelen’ worden 
gehanteerd. Voor de begrippen ‘stervenshulp’ en ‘terminale sedatie’ blijkt het gebruik niet erg 
consistent, ze worden regelmatig ook gekoppeld aan een ‘niet-natuurlijk’ overlijden. Vooral die 
begrippen zullen in de praktijk tot onduidelijkheid kunnen leiden. Opvallend daarbij is dat alleen 
huisartsen en gemeentelijk lijkschouwers deze begrippen regelmatig hanteren. Officieren van justitie 
gebruiken de termen ‘stervenshulp’ en ‘terminale sedatie’, die geen duidelijke juridische status 
kennen, op een enkele uitzondering na niet. In het komende hoofdstuk zal met name inzicht 
worden gegeven over toepassing en gebruik van het begrip ‘terminale sedatie’, dat volgens velen 
nauwelijks of niet kan worden onderscheiden van ‘euthanasie’. 

In paragraaf 7.4 is gebleken dat er systematische verschillen bestaan tussen het classificeren van 
de casus door huisartsen, gemeentelijk lijkschouwers en officieren van justitie. Officieren van justitie 
classificeren een casus veel vaker dan huisartsen als ‘levensbeëindigend handelen’ / ‘niet-natuurlijk 
overlijden’. Er bestaat met andere woorden een gebrek aan cognitieve solidariteit tussen de 
verschillende respondent-groepen. Omdat het onderscheid tussen de groepen is gebaseerd op de 
professie van de respondent, lijkt te kunnen worden bevestigd dat de wijze van classificeren in 
belangrijke mate samenhangt met het professionele perspectief (medisch vs. juridisch) van waaruit 
de casus worden bekeken. De resultaten uit paragraaf 7.4 lieten tevens zien dat er ook binnen de 
groepen verschillen in classificeren bestaan. Met name is dat te zien bij huisartsen en gemeentelijk 
lijkschouwers. Officieren van justitie classificeren het meest eendrachtig. 

In paragraaf 7.5 is nader onderzocht of een verklaring kan worden gevonden voor het verschil in 
classificeren tussen de deelnemende huisartsen. Het blijkt dat huisartsen verschillend classificeren 
naarmate ze zich wel of niet identificeren met de arts in de casus. De huisartsen die aangeven dat ze 
zich kunnen voorstellen vergelijkbaar te handelen of ook daadwerkelijk zo te hebben gehandeld als 
de arts in de casus (de identificerende huisartsen), classificeren dat handelen in veruit de meeste 
gevallen als ‘normaal medisch handelen’, waarbij de ziekte van de patiënt heeft geleid tot een 
‘natuurlijk overlijden’. De huisartsen die daarentegen aangeven dat ze heel ánders zouden handelen 
dan de arts in de casus (niet-identificerende huisartsen), classificeren dat handelen aanzienlijk vaker 
als ‘levensbeëindigend handelen’ waarbij het handelen van de arts leidt tot een ‘niet-natuurlijk 
overlijden’. Daarbij valt op dat de antwoorden van de niet-identificerende artsen nauwelijks blijken 
te verschillen van de antwoorden van de officieren van justitie. De antwoorden van de 
identificerende artsen wijken daarentegen des te meer af van de officieren van justitie. In dezelfde 
paragraaf heb ik laten zien dat de verschillen tussen de identificerende en niet-identificerende artsen 
lijken voort te komen uit het morele oordeel dat huisartsen mee laten spelen in het classificeren van 
de casus. Deze veronderstelling zal in het volgende hoofdstuk opnieuw aan de orde komen. 

In paragraaf 7.6 is ten eerste gevonden dat zowel de deelnemende huisartsen als de officieren 
van justitie in staat blijken om de classificatie-oordelen van respectievelijk een jurist en een arts bij 
benadering juist in te schatten. Huisartsen en officieren van justitie lijken zich derhalve te kunnen 
verplaatsten in respectievelijk het juridische en het medische perspectief, en lijken te veronderstellen 
dat een ander professioneel perspectief op de casus gepaard gaat met andere classificaties. In de 
conclusie van de paragraaf gaf ik hiervoor twee mogelijke verklaringen. Ten eerste is het mogelijk 
dat er bij het inschatten van de antwoorden vanuit een ander perspectief, sprake is van wat in de 
psychologie bekend staat als een Gestalltswitch. Als dat inderdaad het geval is zou er wellicht een 
kwalitatief verschil bestaan tussen het beeld dat de respondent vanuit respectievelijk medisch en 
juridisch perspectief van de casus vormt. Een heel andere verklaring zou kunnen zijn dat huisartsen 
en officieren van justitie zich bij het inschatten van de classificaties vanuit ander perspectief, hebben 
laten leiden door stereotypen en vooroordelen over de andere beroepsgroep. In het komende 
hoofdstuk ga ik ook hier verder op in. 

In paragraaf 7.7 ten slotte, is naar voren gekomen dat de verschillende respondent-groepen sterk 
afwijkende antwoorden geven met betrekking tot de vraag of het handelen van de arts in de casus 
wel of niet moet worden gemeld. Ik heb met name de resultaten van de huisartsen nader bekeken, 
waarbij is geprobeerd te verklaren waarom ze veel minder antwoorden dat ze zouden melden dan 
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officieren van justitie vinden dat zou moeten. Gezien vanuit het perspectief van de officieren van 
justitie zouden veel artsen de regel ‘overtreden’. Het blijkt bij nader inzien dat slechts een klein deel 
van die gevallen ‘bewuste overtredingen’ kan worden genoemd. ‘Bewust’ in de zin dat de arts in 
dergelijke gevallen meent dat er sprake is van een niet-natuurlijk overlijden maar desondanks 
aangeeft dat hij niet zou melden. Uit de korte toelichtingen bij de antwoorden waar de 
respondenten om werd gevraagd, bleek dat de ‘overtredingen’ voor het overgrote deel voortkomen 
uit de overtuiging van artsen dat er gewoonweg geen sprake is van handelen of overlijden dat valt 
onder classificaties waar het controle-regime van toepassing is. De ‘overtredingen’ komen met 
andere woorden grotendeels voort uit het anders classificeren. 

Paragraaf 7.7 werd afgesloten met een alternatieve berekening van het meldingspercentage, 
uitgaande van het perspectief van officieren van justitie. Dat komt aanzienlijk lager uit dan de 
percentages berekend door Van der Wal et al. (2003) en Den Hartogh (2003). Doel daarvan is niet 
geweest te pleiten voor de juistheid van één van deze percentages, maar om te laten zien dat het 
gebrek aan cognitieve solidariteit met betrekking tot het classificeren van medisch handelen rond 
het levenseinde een evaluatie van het controle-systeem op basis van kwantitatieve methoden in de 
weg staat. Belangrijker is echter dat het heersende gebrek aan cognitieve solidariteit, dat met het 
vragenlijstonderzoek is aangetoond, de werking van het controle-systeem zélf belemmert. 
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