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Introductie 
 

 

“Concrete dilemmas do not come to us with labels gummed upon their backs. We name them by names. The 
wise man is he who succeeds in finding a name which suits the needs of the particular occasion best”. 
William James1 

 
Op vijf februari 1997 gaf huisarts Wilfried van Oijen een 84-jarige vrouw een injectie met vijftig 
milligram alloferine, een middel dat de spieren doet verslappen. De gegeven dosis verlamde ook de 
hartspier. Kort na de injectie constateerde Van Oijen dat de dood was ingetreden. De twee 
aanwezige dochters van de vrouw slaakten zuchten van verlichting, want hun moeder was er ernstig 
aan toe geweest. Zo ernstig dat haar verzorgers haar niet meer hadden durven wassen uit angst dat 
ze de wasbeurt niet zou overleven. Ze woog geen veertig kilo meer, was al dagen niet meer bij 
bewustzijn en had zeer ernstige doorligwonden die een penetrante geur verspreidden. De nacht van 
vier op vijf februari waakten de dochters bij het sterfbed van hun moeder. Ondanks de comateuze 
toestand van de vrouw, bracht ze de nacht kermend en kreunend door. Toen de huisarts de 
volgende ochtend bij het verzorgingshuis arriveerde, zag hij dat de vrouw niet meer was 
verschoond. Pas maanden later bleek dat de zorgmanager er die nacht tevens vanaf had gezien het 
kalmeringsmiddel toe te dienen dat Van Oijen had voorgeschreven. Het middel had de vrouw rustig 
moeten maken, en de dochters het ontluisterende kermen moeten besparen. In aanwezigheid van de 
huisarts liet één van de dochters zich die morgen verbijsterd ontvallen dat je een hond dit nog niet 
zou aandoen. Van Oijen vertelde de dochters wat hij in deze situatie nog kon doen, en besloot na 
overleg met hen de injectie te geven. 

Wat had hij gedaan? Over het antwoord op die vraag liepen de meningen uiteen. Van Oijen zelf 
vulde de overlijdensformulieren in en ondertekende een verklaring van natuurlijk overlijden. Hij gaf 
later aan zijn handelen te beschouwen als ‘stervenshulp’, en achtte dat in de gegeven 
omstandigheden zijn medische plicht. De directeur van het verzorgingshuis, een tehuis op 
christelijke grondslag, was het daar niet mee eens. Hij vond dat Van Oijen’s handelen niet door de 
beugel kon. Er werd aangifte gedaan, waarmee een slepende rechtszaak begon. 

Het medisch tuchtcollege oordeelde dat Van Oijen weliswaar intensieve zorg had verleend en 
zich begaan had getoond met de patiënte, maar hij had zich niet aan alle regels gehouden.2 Er was 
volgens het tuchtcollege geen sprake van ‘euthanasie’ maar wel van ‘levensbeëindiging’. Omdat Van 
Oijen zich bij zijn handelen volgens het tuchtcollege had laten leiden door het belang van de 
patiënte zoals dat door hem werd gezien, volstond het college met de lichtste maatregel: een 
waarschuwing. Het Openbaar Ministerie (OM) kwam ondertussen met een andere kwalificatie van 
Van Oijen’s handelwijze, en besloot tot vervolging over te gaan. Er werd ‘moord’ ten laste gelegd, 
alsmede het opzettelijk afgeven van een valse verklaring van overlijden. 

Het strafproces ging van start in 1997 en zou vele jaren duren. Begin 2001, daags voor de 
uitspraak van de rechter, besteedde Medisch Contact - huisorgaan van de Koninklijke Nederlandse 
Maatschappij ter Bevordering der Geneeskunst  (KNMG) - aandacht aan de zaak. Onder de kop 
“Lijdensweg door goed dokterschap”, classificeert hoofdredacteur en huisarts Ben Crul, het 
handelen van Van Oijen als volgt: “het blijkt mijns insziens zonneklaar dat het om terminale sedatie 
ging. Dat valt niet onder de definitie van euthanasie en geldt als een natuurlijke dood”. Crul trok fel 
van leer tegen het OM en schreef dat het de gezondheidszorg met deze vervolging “een hele slechte 
dienst bewijst”. 3 Crul sloot af in de hoop dat de rechter wijzer zou zijn. 

                                                 
1 James (1890) 
2 Zo had Van Oijen naar het oordeel van de tuchtcommissie onder andere een collega moeten consulteren. Uitspraak 
Medisch Tuchtcollege. Amsterdam, 97/142. 
3 Crul (2001: 235) 
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Op 21 februari 2001 deed de rechter uitspraak. Het persbericht dat de arrondissementsrechtbank 
Amsterdam naar aanleiding van de uitspraak verspreidde opent opvallend.4 De rechtbank sprak van 
‘stervensverkortend’ handelen, dat werd aangemerkt als ‘moord’. Een opmerkelijke nuancering, 
want in het Wetboek van Strafrecht wordt moord omschreven als levensberoving, niet als 
stervensverkorting. Van Oijen werd schuldig bevonden, maar kreeg geen straf opgelegd omdat hij 
volgens de rechtbank de oprechte bedoeling had gehad de belangen van de patiënte te dienen. Wel 
kreeg hij een voorwaardelijke geldboete van vijfduizend gulden opgelegd, voor het opmaken van 
een onjuiste akte van natuurlijk overlijden. Van Oijen wilde echter niet te boek staan als behorend 
tot de categorie der moordenaars, en ging in hoger beroep. 

Op 3 juni 2003, zeseneenhalf jaar na het toedienen van de injectie, sprak het gerechtshof te 
Amsterdam haar oordeel in hoger beroep uit. In de tussentijd verschenen vele berichten met 
koppen waarin het handelen van Van Oijen uiteenlopende namen kreeg opgespeld: “Van Oijen 
wilde ‘mooie, ethische dood’ patiënte”; “Tegen arts negen maanden geëist na ‘euthanasie’ ”; 
“Stervenshulp”;  “De grijze zone tussen moord en euthanasie”; “Van Oijen leverde onprofessioneel 
prutswerk”; en “Levensbeëindiging zonder verzoek, onduidelijkheid over het ‘zetje aan het einde’ 
”.5 Het hof oordeelde uiteindelijk net als de rechter in eerste aanleg dat de verdachte schuldig was 
aan het ten laste gelegde.6 Wat Van Oijen deed zou juridisch moeten worden geclassificeerd als 
‘moord’, en het afgeven van de verklaring van een natuurlijk overlijden als valsheid in geschrifte. 

In het arrest werd een kanttekening gemaakt die in het kader van de gekozen classificatie 
opvallend is. Het hof schreef: 

 
Vooropgesteld moet worden dat in een geval als het onderhavige de kwalificatie ‘moord’ niet in 
overeenstemming is met het daaraan in het algemeen verbonden maatschappelijk gevoelen, maar 
een juridisch-technische term betreft, waaraan niet te ontkomen valt door de wijze waarop de 
wetgever de toetsing van gevallen als deze heeft gewenst.7 

 
Het hof toonde zich vervolgens strenger dan de rechtbank, en legde Van Oijen in tegenstelling tot 
de aanvankelijke uitspraak wél een straf op voor de begane ‘moord’. Een argument dat het hof 
daarbij hanteerde komt voort uit de voortrekkersrol die Van Oijen heeft gespeeld in de legalisering 
van euthanasie. Van Oijen verleende een aantal jaren terug medewerking aan een roemruchte 
documentaire waarin hij voor het oog van de camera het leven van een ernstig lijdende patiënt op 
diens verzoek beëindigde. Juist vanwege zijn ervaring en kennis van zaken had hij zich ook in dit 
geval toetsbaar moeten opstellen, aldus het hof. Dat juist hij dat niet deed, rekende het hof hem 
extra aan. Van Oijen werd een week voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd, met een proeftijd 
van twee jaar. Van Oijen ging nog in cassatie tegen het vonnis, maar opnieuw zonder succes. In 
november 2004 bevestigde de Hoge Raad de uitspraak van het hof waarmee de rechtszaak ten einde 
kwam. 

De zaak van Van Oijen heeft veel stof doen opwaaien en is voor de arts persoonlijk pijnlijk 
geweest.8 De vraag en de onenigheid over hoe zijn handelen moet worden benoemd duikt steeds op 
in het verhaal. Naar aanleiding van de Van Oijen zaak gingen vooraanstaand gezondheidsjurist 
Henk Leenen en de hoogleraar huisartsgeneeskunde Karel Gill met elkaar in debat.9 Medicus Gill 
zegt het volgende met betrekking tot het classificeren van medisch handelen rond het levenseinde: 

                                                 
4 Persbericht van de Arrondissementsechtbank Amsterdam, 21 februari 2001. ELRO-nummer AB0174, Parketnummer 
13/127080-97 
5 Artikelen achtereenvolgens in Parool, 8 februari 2001; Trouw, 8 februari 2001; NRC Handelsblad 22 februari 2001; 
NRC Handelsblad 22 februari 2001; NRC Handelsblad 9 maart 2001; Medisch Contact, 18 mei 2001, 56, nr. 20, 775-
777. 
6 Gerechtshof Amsterdam, LJN-nummer: AF9392, Zaaknr: 23-000116-02 
7 Arrest van het Gerechtshof Amsterdam, pagina 13 
8 In een interview geeft Van Oijen aan zich besmeurd te voelen door de vervolging, en acht zichzelf geslachtofferd door 
de politiek. In Thiel (2004: 22-24). 
9 Relevant (2001: 14) 
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U bent jurist en ik een medicus. Artsen en juristen hebben verschillende posities en spreken 
daardoor elkaars taal vaak niet. De arts staat aan het sterfbed, de rechter of jurist niet. Als arts 
bouw je een band met een patiënt op. Je weet wat iemand wil, je verstaat indirecte signalen. Ook 
het niet uitgesproken maar wel duidelijk gemaakte: ‘ik wil niet meer’. De arts denkt in deze 
situaties in termen als barmhartig, humaan, respect, waardig. Deze taal is veel juristen vreemd. 
Hun taal is die van wetten en regels. En hierdoor maken ze een heel andere vertaalslag van het 
medisch handelen in het stervensproces en komen ze – en dat is het erge – tot kwalificaties die 
de lading niet dekken. 

 
Gill’s stelling dat artsen en juristen elkaars taal niet spreken, is een van de aanleidingen geweest tot 
dit onderzoek. Als Gill gelijk heeft is een volgende vraag of, en zo ja in hoeverre dat het 
functioneren van het huidige regulering-systeem voor medisch handelen rond het levenseinde 
beïnvloedt. De Nederlandse overheid voert sinds enkele decennia beleid om de praktijk van 
medisch handelen rond het levenseinde te reguleren. Om te vermijden dat bepaalde maatschappelijk 
zeer gevoelige handelingen uitsluitend in een onduidelijke sfeer van taboe en achter gesloten 
gordijnen zouden worden verricht, hebben beleidsmakers zich ten doel gesteld de medische praktijk 
meer transparant en inzichtelijk te maken. 

Daartoe zijn in de loop der jaren verschillende soorten medisch handelen rond het levenseinde 
van elkaar onderscheiden. Voor sommige van die handelingen geldt een strikt juridisch controle-
regime, voor andere vormen geldt dat niet. Wanneer artsen handelingen verrichten die onder het 
ontworpen controle-regime vallen, zijn zij verplicht zich toetsbaar op te stellen door hun handelen 
te melden. Zij worden daarmee geacht de juridische regels te kennen, in staat te zijn de regels op de 
‘juiste’ manier toe te passen, en dat ook daadwerkelijk te doen in die gevallen waar dat geboden is. 
Dat is het geval indien er sprake is van ‘euthanasie’, ‘hulp bij zelfdoding’ of ‘levensbeëindiging 
zonder uitdrukkelijk verzoek van de patiënt’. Het overlijden moet in zulke gevallen worden 
beschouwd als ‘niet-natuurlijk’, en in tegenstelling tot andere sterfgevallen wordt de arts geacht géén 
verklaring van ‘natuurlijke dood’ af te geven. Met het achterwege blijven van die verklaring treedt 
het controle-apparaat in werking waarmee wordt getoetst of de arts zorgvuldig handelde.  
De casus van huisarts Van Oijen, zo zal blijken, is geen unicum wat betreft het gegeven dat het niet 
altijd vanzelfsprekend is hoe concrete gevallen van medisch handelen rond het levenseinde moeten 
worden geclassificeerd. Het classificeren van dergelijk handelen was en is nog steeds veelvuldig bron 
van verwarring, controverse en debat. Dat geldt niet minder voor het classificeren van andere 
aspecten die in het controle-apparaat een belangrijke rol spelen, zoals bijvoorbeeld het classificeren 
van het lijden als al dan niet ‘ondraaglijk’ en het overlijden als al dan niet ‘natuurlijk’. Wie erop let, 
ziet dat dispuut over de grenzen van classificerende begrippen als een rode draad loopt door de 
ontwikkeling van het Nederlandse beleid om medisch handelen rond het levenseinde te reguleren. 
Die rode draad wordt in dit proefschrift gevolgd en besproken. Daarbij wordt onderzocht of en zo 
ja welke implicaties die onenigheid heeft voor de werking van het huidige juridische controle-
apparaat. 

Het boek is als volgt opgebouwd. Het eerste korte hoofdstuk is theoretisch van aard. Daarin zal 
worden geschetst hoe het onderzoek naar het classificeren van medisch handelen rond het 
levenseinde is voortgekomen uit een rechtssociologische onderzoeksvraag die is opgeworpen vanuit 
de zogenaamde sociale werking benadering van juridische regels: in hoeverre kennen artsen de 
juridische regels voor medisch handelen rond het levenseinde die zij geacht worden toe te passen? 
Het hoofdstuk beschrijft hoe die vraag heeft geleid tot het theoretische thema van deze dissertatie, 
dat in meest algemene zin kan worden omschreven als de rol van classificaties in het recht en het 
belang van bestudering daarvan in rechtssociologisch onderzoek. 

Vervolgens bestaat het boek uit drie delen. In het historische deel - hoofdstuk 2, 3 en 4 -, wordt 
eerst geschetst hoe en waarom de discussie ten aanzien van het classificeren van medisch handelen 
rond het levenseinde omstreeks de jaren vijftig en zestig in Nederland langzaam maar zeker van de 
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grond kwam. Vervolgens wordt in dit deel beschreven hoe dat debat gedurende de jaren zeventig en 
tachtig verliep en in 1985 uiteindelijk uitmondde in een raamwerk van verschillende classificaties 
waaraan het uiteindelijke controle-regime zou worden opgehangen.  Met name in hoofdstuk 3 en 4 
valt herhaaldelijk op dat de makers van de uiteindelijke onderscheidingen dikwijls benadrukken dat 
de geconstrueerde categorieën objectief en normatief neutraal zijn. Duidelijk zal echter worden dat 
de wijze waarop de uiteindelijke onderscheidingen zijn aangebracht, juist hand in hand gaat met 
zowel de ethische uitgangspunten van de makers als met het beleid dat de makers met de 
classificaties voor ogen hebben.  

In het tweede deel – de hoofdstukken 5 en 6 – zal aandacht worden besteed aan een reeks van 
empirische onderzoeken waarin het classificeren van medisch handelen rond het levenseinde een 
belangrijke rol heeft gespeeld. In hoofdstuk 5 wordt aandacht besteed aan de empirische 
onderzoeken die in de jaren tachtig werden uitgevoerd. Uit die onderzoeken bleek voornamelijk dat 
de officiële categorieën in de medische praktijk op verschillende wijze werden gebruikt. Er werd 
gesproken van begripsverwarring. In het omvangrijkere hoofdstuk 6, zal de aandacht uitgaan naar 
drie grote landelijke studies (1991, 1996 en 2003) die in opdracht van de overheid moesten bepalen 
hoe vaak de onderscheiden categorieën van medisch handelen rond het levenseinde zich 
daadwerkelijk in de medische praktijk voordoen. In het hoofdstuk zal worden getoond dat zich met 
die onderzoeken in de jaren negentig een proces voltrok dat ik ‘de reïficatie van medisch handelen 
rond het levenseinde’ noem. Dat wil zeggen dat beleidsmakers en andere betrokkenen er steeds 
meer van uit gingen dat de officiële op papier onderscheiden categorieën van medisch handelen 
rond het levenseinde ook in de praktijk eenduidig te identificeren zijn. Na publicatie van het laatste 
onderzoek, brak echter opnieuw debat los waarmee het proces van reïficatie lijkt te zijn doorbroken. 
Inzet van debat was wederom hoe bepaalde medische handelingen rond het levenseinde zouden 
moeten worden geclassificeerd. Hoofdstuk 6 eindigt daarmee in het zeer recente verleden. 

In het empirische en derde deel - hoofdstuk 7 en 8 -, worden resultaten uit eigen onderzoek 
gepresenteerd. In hoofdstuk 7 zullen de resultaten van een schriftelijk vragenlijstonderzoek worden 
besproken. In dat onderzoek kregen artsen, officieren van justitie en gemeentelijk lijkschouwers een 
aantal situaties van medisch handelen rond het levenseinde voorgelegd, en werd hen onder andere 
gevraagd hoe zij die zouden classificeren. Een van de vragen daarbij is geweest in hoeverre het 
professionele perspectief van waaruit wordt geclassificeerd (medisch of juridisch), samengaat met 
verschillende classificatie-oordelen. Het onderzoek laat onder andere zien dat de deelnemende 
huisartsen en officieren van justitie de aangeboden casus systematisch verschillend classificeren. In 
hoofdstuk 8 wordt het vervolg-onderzoek beschreven dat bestond uit open interviews die werden 
afgenomen met respondenten uit het vragenlijst-onderzoek. Tijdens de interviews werd een aantal 
casus opnieuw besproken, en kregen de respondenten onder andere gelegenheid hun classificatie-
oordelen met argumenten te onderbouwen. De resultaten van het vragenlijstonderzoek zijn op die 
manier verder uitgediept. Onder andere komt daaruit naar voren dat het verschil in classificeren 
tussen huisartsen en officieren van justitie niet kan worden herleid tot een gebrek aan juridische 
kennis onder huisartsen. 

In hoofdstuk 9, de slotbeschouwing, wordt een overzicht gegeven van de bevindingen die in 
verschillende hoofdstukken van het boek naar voren zijn gekomen, en wordt de betekenis van die 
bevindingen voor het functioneren van het huidige controle-systeem voor medisch handelen rond 
het levenseinde besproken. 




