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Hoofdstuk 5 
Begripsverwarring en  

uiteenlopende schattingen 
 

 
5.1 Begripsverwarring (I): Hilhorst 
Enkele jaren voordat de Staatscommissie de definitie van euthanasie centreerde rond het verzoek 
van de patiënt, had de socioloog Henry Hilhorst onderzoek gedaan naar de wijze waarop medici in 
de praktijk begrippen als ‘euthanasie’ hanteren. Samen met de socioloog Marja Verhoef publiceert 
Hilhorst in 1981 kwalitatief onderzoek naar euthanasie en stervensbegeleiding in verpleeghuizen.1 
De onderzoekers besloten de door hen onderzochte praktijk niet aan de hand van eigen of 
bestaande definities te bekijken, maar te onderzoeken welke begrippen en betekenissen onder 
artsen en verpleegkundigen zélf een rol speelden. Aan de hand van de methode van participerende 
observatie kwamen zij tot de conclusie dat de term ‘euthanasie’ in de praktijk vrijwel nooit werd 
gebruikt omdat daarop een taboe zou rusten. Als de term wel werd gebruikt liep de daaraan 
gekoppelde betekenis sterk uiteen. Het destijds gangbare onderscheid tussen ‘actieve’ en ‘passieve 
euthanasie’ was onder sommige artsen en verpleegkundigen wel bekend, maar wat daar precies wel 
en niet onder werd verstaan leek van arts tot arts te verschillen. 

Twee jaar later deed Hilhorst vervolgonderzoek.2 Opnieuw bleek dat het begrip ‘euthanasie’ 
door artsen en verpleegkundigen op zeer uiteenlopende wijze werd geïnterpreteerd. Zo schrijft 
Hilhorst: 

 
Het veelvoud van verschillende omschrijvingen en aanduidingen mag er allereerst uiterlijk op 
wijzen hoe uiteenlopend de betekenis van euthanasie is. (…) Wat voor de één passieve 
euthanasie is, is voor de ander nog lang geen euthanasie, terwijl dezelfde handeling voor een 
derde actieve euthanasie benadert. 

 
In interviews had Hilhorst bovendien geconstateerd dat respondenten soms met hem spraken van 
‘euthanasie’, maar daarbij benadrukten dat zij de besproken situatie zélf eigenlijk geen ‘euthanasie’ 
“zouden willen of kunnen noemen”. Hilhorst zag een spanning tussen “hetgeen men in het eigen 
praktijkgedrag definieert als euthanasie én hetgeen andere instanties of personen betitelen met 
euthanasie”. Dat betekende enerzijds dat niet met zekerheid kon worden gezegd dat een situatie die 
binnen de gangbare euthanasie-definitie zou vallen, ook door de betrokken arts als zodanig zou 
worden benoemd. Anderzijds leken respondenten soms te spreken over een geval van euthanasie 
waar “volgens gangbare definities geen sprake is van euthanasie”.3 De auteur benadrukt dat er bij 
de gesprekken die hij voerde met respondenten over situaties van ‘euthanasie’ sterk rekening moest 
worden gehouden met de invloed van sociale wenselijkheid. 

De ‘gangbare definities’ waar Hilhorst naar verwijst, zijn de officiële definities die indertijd door 
de Gezondheidsraad (1982) en de KNMG werden onderschreven (zie hoofdstuk 3). Ten aanzien 
van deze definities en de kennis daarvan onder artsen op de werkvloer kwam Hilhorst tot een 
kritische conclusie: 
 

Slechts weinigen verwijzen naar de gangbare, meer officiële definities van bovengenoemde 
instellingen, echter zonder deze omschrijvingen letterlijk te reproduceren. Men haakt niet zozeer 

                                                 
1 Verhoef & Hilhorst (1981) 
2 Hilhorst (1983) 
3 Hilhorst (1983: 85-86) 
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aan bij deze institutionele definities en waarderingen, maar veeleer laten de artsen en 
verpleegkundigen deze aansluiten bij hun persoonlijke ervaringen met ziekte, lijden en sterven in 
het werk of daarbuiten en bij strikt persoonlijk ingekleurde medisch-ethische, godsdienstige of 
levensbeschouwelijke opvattingen. De waarde van gevestigde euthanasiedefinities moet derhalve 
niet worden overschat.4 
 

De bevindingen van Hilhorst verdwenen niet in een bureaula. Integendeel, hij werd gehoord tijdens 
de hoorzittingen van de Staatscommissie Euthanasie, en er werd een notitie van zijn hand 
opgenomen in het rapport dat de Staatscommissie uitbracht. De Staatscommissie lijkt het echter ter 
kennisgeving te hebben opgenomen, en er verder niet veel mee te hebben gedaan. Op het niveau 
van beleidsmakers betekende het rapport van de Staatscommissie dat de begripsverwarring ten 
einde was. Of daarmee ook de wildgroei aan betekenissen op de werkvloer zou (kunnen) worden 
teruggesnoeid, bleef de vraag. Hilhorst wees er immers op dat het integreren van officiële definities 
in de weerbarstige praktijk niet probleemloos verloopt. Zodra artsen en verpleegkundigen op 
verzoek van onderzoekers officieel gedefinieerde begrippen in de mond nemen, duikt de 
mogelijkheid van betekenisverschuiving op. 

Hilhorst sprak in zijn notitie in het rapport van de Staatscommissie zijn voorkeur uit voor 
kwalitatief onderzoek naar de Nederlandse euthanasie-praktijk. In kwantitatief onderzoek had hij, 
vanwege het definitie-probleem, minder vertrouwen.5 Desalniettemin werden er halverwege de 
jaren tachtig meerdere pogingen ondernomen om tot kwantitatieve schattingen te komen van de 
mate waarin euthanasie werd toegepast. In de komende paragraaf ga ik op die schattingen in, die 
onderling grote verschillen vertoonde. Die verschillen lijken achteraf bezien mede samen te hangen 
met de begripsverwarring waar Hilhorst op had gewezen. 
 
5.2 Geleerde gissingen 
Diverse onderzoekers waagden zich in de jaren tachtig aan schattingen naar het aantal euthanasie-
gevallen in Nederland. De gissingen liepen aanvankelijk enorm uiteen. Op basis van een 
vragenlijstonderzoek onder 63 Groningse huisartsen kwam huisarts Van der Werf in 1986 tot de 
conclusie dat “Nederlandse artsen gezamenlijk tegen de 5.000 maal euthanasie uitvoeren”.6 
Hoofdofficier van Justitie Josephus-Jitta schrijft datzelfde jaar in NRC Handelsblad dat euthanasie 
 

volgens een schatting van de Geneeskundige Hoofdinspectie van de volksgezondheid in de 
Nederlandse huisartsenpraktijk minstens 6.000 maal per jaar (wordt) toegepast. Telt men daar de 
ziekenhuizen, verpleeghuizen en medische specialisten bij, dan gaat het zelfs om een 10.000 tot 
12.000 gevallen per jaar.7 
 

Een jaar daarvoor, in 1985, kwam de arts Vos tot een nog veel hogere schatting. Hij beredeneert in 
Medisch Contact dat “met voorzichtigheid (kan) worden gesteld dat zich jaarlijks rond de 20.000 
gevallen van euthanasie voordoen in ons land”.8 9 
                                                 
4 Hilhorst (1983: 93) 
5 “Onderzoek naar euthanasie in Nederland is moeilijk en schaars. Daarom vraagt het euthanasie-onderzoek in 
Nederland allereerst om kwalitatief-wetenschappelijk onderzoek met een grote dosis inventiviteit en durf van de 
onderzoeker(-s). Kwantiatief onderzoek naar euthanasie is daarentegen uitermate moeilijk te realiseren, veelal globaal en 
onbetrouwbaar en daarom van beperkte waarde.” (cursivering in origineel) Hilhorst in Staatscommissie Euthanasie 
(1985: 184). 
6 Van der Werf (1986). Van der Werf nam de vragenlijsten af tijdens een nascholingscursus met als thema oncologie. 
7 Het citaat komt oorspronkelijk uit een artikel van Josephus Jitta in NRC Handelsblad, 6 januari 1986. Ik citeer uit: 
Dessaur & Rutenfrans (1986: 29). 
8 Vos (1985). De redenering die Vos brengt tot zijn ‘voorzichtige’ schatting: “Blijkens een opiniepeiling uit 1983 zal 
50% van de Nederlanders zelf om euthanasie vragen, indien hij of zij in een situatie van ongeneeslijk lijden zou 
terechtkomen. Jaarlijks sterven er in Nederland ongeveer 30.000 mensen bij wie een vorm van kanker de primaire 
doodsoorzaak is. Bij 15.000 van hen zou volgens de opiniepeiling de vraag om euthanasie ter sprake kunnen komen. 
Rekening houdend met een reeks van doodsoorzaken die kunnen worden voorafgegaan door een langdurig uitzichtloos 
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Bovengenoemde schattingen kwamen steeds voort uit onderzoek waarbij geen sprake was van een 
steekproef die representatief kan worden geacht voor de totale populatie waarover een uitspraak 
werd gedaan. De eerste onderzoeker die wel op die manier onderzoek deed was de 
gezondheidsrechtjurist Van Wijmen.10 Hoewel zijn resultaten “door verwerkings- en 
capaciteitsproblemen” pas in 1989 werden gepubliceerd, hebben zijn empirische gegevens 
betrekking op de jaren 1983 en 1984. De gegevensverzameling werd afgerond vlak vóór de 
publicatie van het rapport van de Staatscommissie, en dat is één van de redenen die Van Wijmen’s 
onderzoek interessant maakt.11 Om inzicht te krijgen in de kwantiteit van zowel de vraag naar 
euthanasie onder patiënten als de daaropvolgende handelwijze van artsen, zag Van Wijmen zich bij 
gebrek aan een officieel erkend begrippenkader genoodzaakt zélf definities te kiezen. 

Van Wijmen wilde zijn gegevens verkrijgen door middel van een vragenlijst die aan artsen zou 
worden opgestuurd. Hoewel er nog geen consensus bestond over hoe begrippen zouden worden 
afgebakend, liet hij zich bij het formuleren van zijn vragen leiden door een begrippenkader dat 
gefundeerd was in de gezaghebbende gezondheidsrechtelijke literatuur van dat moment. Van 
Wijmen richtte zich in het bijzonder op publicaties van Leenen en het rapport dat de 
Gezondheidsraad in 1982 publiceerde.12 Hij besloot euthanasie te definiëren als “opzettelijk 
levensverkortend handelen of nalaten (van een behandeling) door een ander dan de betrokkene, op 
diens verzoek”.13 Van Wijmen nam deze en andere definities in de vragenlijst op en de 
respondenten werd “nadrukkelijk verzocht om van de voor dit onderzoek gehanteerde begrippen 
uit te gaan”.14 Er bleken voldoende artsen bereid mee te doen aan het onderzoek, waarvoor 
anonimiteit van de gegevens werd gegarandeerd. Van Wijmen spreekt van een gunstige respons en 
een representatieve steekproef. 

Het verschijnen van het rapport van de Staatscommissie vlak na de gegevensverzameling door 
Van Wijmen, gooide echter roet in het eten. Want wat bleek? De definitie van de Staatscommissie 
week af van de definitie waar Van Wijmen zijn onderzoek op had gebouwd. Van Wijmen’s definitie 
was breder, door ook het nalaten van een behandeling in de definitie op te nemen. Het verschil 
betekende niet veel minder dan de doodsteek voor zijn onderzoek, want Van Wijmen had iets 
geteld dat voor de beleidsdiscussie die op het rapport van de Staatscommissie volgde niet (meer) 
relevant was. 

Van Wijmen heeft het rapport van de Staatscommissie wel in zijn literatuurlijst opgenomen, 
maar hij gaat in het verslag van zijn onderzoek vreemd genoeg nauwelijks in op de inhoud van het 
rapport. Op één raadselachtige zin na zwijgt hij over zijn achteraf gezien onfortuinlijke 
definitiekeuze.15 Kennelijk beschouwde hij dat echter niet als zijn grootste probleem. Geïnspireerd 

                                                                                                                                                            
en ondraaglijk lijden en met een totale sterfte van 120.000 per jaar, kan met voorzichtigheid worden gesteld dat zich 
jaarlijks rond de 20.000 gevallen van euthanasie voordoen in ons land.” Alleen al door het feit dat Vos, zelf arts, er 
kennelijk van uitging dat elk verzoek om euthanasie ook daadwerkelijk door dokters wordt ingewilligd, lijkt zijn 
‘voorzichtigheid’ op die van de olifant in een porseleinkast. 
9 Socioloog Schuyt maakt in 1992 retrospectief melding van cijfers die wat hoogte betreft de kroon spannen. Een 
NIPO-enquete onder Nederlandse burgers zou tot een schatting komen van 30.000 euthanasiegevallen in Nederland 
per jaar, wat neerkomt op bijna een kwart van alle sterfgevallen. Schuyt vermeldt geen bron of jaartal. Schuyt (1992: 
111). Hierbij moet worden aangetekend dat het NIPO deze gegevens niet kon bevestigen toen ik hen daar in het najaar 
van 2003 om vroeg. Er was niets te vinden in de archieven. 
10 Van Wijmen (1989). 
11 Van Wijmen (1989: 4). 
12 Van Wijmen (1989: 4). Hij gebruikte Leenen’s handboek Rechten van mensen in de gezondheidszorg uit 1978. 
13 Van Wijmen (1989: 2) 
14 Van Wijmen (1989: 7) 
15 Naar aanleiding van het verschil tussen zijn definitie van euthanasie en die van de Staatscommissie schrijft Van 
Wijmen:“Weliswaar verschillen doden op verzoek door handelen en door nalaten principieel niet van elkaar, in hun 
uitwerking komen een verzoek om niet te behandelen en een weigering van een voorgestelde behandeling dusdanig 
overeen, dat, onder andere door de Staatscommissie Euthanasie (1985, 26/7), het euthanasiebegrip beperkt werd 
benaderd: het gaat slechts om levensbeëindigend handelen”. Van Wijmen (1989: 2) 
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door Hilhorst, naar wiens onderzoek hij nadrukkelijk verwijst16, ziet Van Wijmen voornamelijk een 
probleem in de wijze waarop zijn respondenten met het door hem gekozen begrippenkader zijn 
omgegaan. Al in de inleiding geeft Van Wijmen aan dat de begripsafbakening hem parten speelde 
zowel tijdens de gegevensverzameling als bij de interpretatie van de resultaten. Hij kreeg een aantal 
vragenlijsten terug die onbruikbaar waren omdat respondenten kennelijk een afwijkend euthanasie-
begrip hadden gehanteerd. Ook voor de vragenlijsten die wel bij de gegevensverwerking zijn 
betrokken stelde Van Wijmen dat niet met zekerheid kon worden gesteld dat respondenten van het 
door hem geformuleerde begrip waren  uitgegaan. 

Van Wijmen vermoedde dat respondenten steeds problemen ondervonden bij het toepassen 
van de definities op hun eigen gedrag. De problemen omtrent de gebruikte begrippen waren 
kennelijk zo hardnekkig dat Van Wijmen de inleiding afsluit door de lezer alvast te vertellen dat de 
aard en omvang van zijn onderzoek het niet toelaat met stelligheid uitspraken te doen. Ook 
benadrukt hij, dat de cijfers ondanks een “bevredigende steekproef” geenszins de pretentie van een 
statistisch betrouwbare weergave van de werkelijkheid hebben.17 Hij heeft het dan ook nagelaten 
zijn bevindingen om te zetten naar schattingen voor de Nederlandse praktijk in zijn geheel. Had hij 
dat wel gedaan dan was hij, met een eenvoudige rekensom, uitgekomen op een jaarlijkse schatting 
van 2.220 gevallen van ‘euthanasie’ door huisartsen.18 Van Wijmen liet dat echter achterwege. Hij 
schrijft met zoveel voorzichtigheid en relativerende bedenkingen dat je als lezer gaat twijfelen aan 
het belang dat hij zelf eigenlijk nog aan het onderzoek hechtte.19 Het contrast met een onderzoek 
dat drie jaar na het onderzoek van Van Wijmen werd gepubliceerd kon wat dat betreft niet groter 
zijn. 

 
5.3 ‘Betrouwbaar en valide’ 
In 1992 publiceert de arts Gerrit Van der Wal - destijds werkzaam als Geneeskundig Inspecteur 
van de Volksgezondheid - zijn antwoord op de vraag hoe vaak euthanasie en hulp bij zelfdoding in 
Nederland in de jaren 1986 tot 1989 werden toegepast.20 Het onderzoek, dat werd uitgevoerd in de 
tweede helft van de jaren tachtig, was in diverse opzichten superieur aan al het onderzoek dat tot 
dan toe was gedaan. Niet alleen hield Van der Wal zich aan geldende methodologische 
voorschriften, maar bovenal kon hij uitgaan van het begrippenkader dat was ontwikkeld door de 
Staatscommissie Euthanasie. 

Van der Wal stelde dat er bij aanvang van zijn onderzoek een gebrek bestond aan betrouwbare 
praktijkgegevens, met als gevolg een weinig gefundeerde beeldvorming van de Nederlandse 
omgang met het euthanasie-vraagstuk. Vanuit zijn functie als Geneeskundig Inspecteur voor de 
Volksgezondheid in Noord-Holland kon hij kennisnemen van de bij het Openbaar Ministerie als 
euthanasie en hulp bij zelfdoding gemelde gevallen, en had hij inzage in alle processen-verbaal die 
daarvoor in de periode 1986 tot 1989 in Noord-Holland werden opgemaakt.21 Van der Wal richtte 

                                                 
16 Van Wijmen opent zijn slotbeschouwing bijvoorbeeld met een verwijzing naar de bevindingen van Hilhorst, waarna 
hij onder andere laat zien hoe het definitie-probleem zijn eigen resultaten ondermijnde. 
17 Van Wijmen (1989: 31) 
18 Uit zijn resultaten (representatieve steekproef van n=338) kwam naar voren dat 37% van de 338 respondenten in 
1984 euthanasie of hulp bij zelfdoding te hebben verricht (p. 21). Destijds was de totale populatie van circa 6.000 
huisartsen Van Wijmens’ schatting is niet alleen veel lager dan de overige schattingen die in die jaren de ronde deden - 
waarvan de laagste 5.000 gevallen bedroeg - maar benadert bovendien de als betrouwbaar en valide gepresenteerde 
schattingen die Van der Wal enkele jaren daarna zou doen (gemiddeld 2.007 gevallen van euthanasie en hulp bij 
zelfdoding door huisartsen voor de jaren 1986-1989). Juist doordat de definitie van van Wijmen iets breder was dan de 
officiele definitie waar Van der Wal van uitging is het niet verwonderlijk dat een schatting gebaseerd op de cijfers van 
Van Wijmen ook iets hoger uitkwam dan die van Van der Wal.  
19 Dat is overigens ook af te zien aan de vorm van de publicatie, die eruit ziet als een syllabus. Schijnbaar werd het 
onderzoek geen volwaardige publicatie of artikel waardig geacht. 
20 Van der Wal (1992). Van der Wal publiceerde een groot deel van zijn onderzoek al in 1991, in een reeks artikelen in 
Medisch Contact. Ik ga hier uit van het proefschrift dat op basis daarvan werd samengesteld. 
21 Voor de jaren 1986 tot en met 1988 ging het om 238 processen verbaal, allen opgemaakt in Noord Holland. Voor 
heel Nederland waren dat er 394. Opmerkelijk was dus dat maar liefst 60% van de bij het Openbaar Ministerie 
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zich aanvankelijk op de analyse van die processen-verbaal en wilde daarnaast een anonieme 
schriftelijke vragenlijst afnemen onder huisartsen in Noord Holland. Uiteindelijk besloot hij zijn 
vragenlijst naar een representatieve steekproef  van alle Nederlandse huisartsen te versturen, om zo 
iets over de gehele Nederlandse situatie te kunnen zeggen. 

In zijn onderzoek kwam Van der Wal tot frequentieschattingen van euthanasie en hulp bij 
zelfdoding die beduidend lager waren dan de getallen die destijds de ronde deden, Van Wijmen’s 
onderzoek uitgezonderd. Van der Wal hanteerde voor dit deel van zijn onderzoek dezelfde 
methode als Van Wijmen, zij het dat Van der Wal kon steunen op de gezaghebbende definities die 
de Staatscommissie had ontwikkeld. Voor de jaren 1986 tot en met 1989 concludeerde hij dat 
Nederlandse huisartsen jaarlijks gemiddeld 2.007 maal euthanasie of hulp bij zelfdoding hadden 
toegepast. Van der Wal benadrukt, in tegenstelling tot wat Van Wijmen deed, dat zijn gegevens “in 
hoge mate representatief en zeer betrouwbaar” kunnen worden geacht.22 

Van der Wal voert daarop een verklaring aan voor het gegeven dat zijn schattingen zo veel lager 
zijn dan de laagste schatting - 5.000 gevallen per jaar - die tot dan toe bekend waren.23 Er waren 
“aanwijzingen voor een zeer onregelmatige verdeling van de toepassing van euthanasie of hulp bij 
zelfdoding over de verschillende regio’s in ons land. Dit is een van de redenen waarom de 
schattingen tot nu toe (op basis van Groningse en grootstedelijke gegevens) te hoog blijken te zijn 
geweest”.24 

Naast deze verklaring zou een aanvullende verklaring kunnen worden gegeven voor de wijd 
uiteenlopende schattingen. Zo hanteerde de eerdergenoemde Van der Werf, naar wiens schatting 
van 5.000 gevallen Van der Wal verwijst, in zijn vragenlijst een definitie die breder was dan die door 
Van der Wal werd gebruikt.25 Van der Wal’s verklaring voor de hogere schattingen kan daarom 
worden aangevuld door te wijzen op de afwijkende definities die de verschillende onderzoekers 
indertijd hanteerden. 

Maar er is nog een derde complicerende factor in het spel, die ook van invloed kan zijn geweest 
op Van der Wal’s schattingen . Het waren immers uiteindelijk de respondenten zélf die de 
aangeboden definities als een mal op hun eigen praktijkgedrag moesten passen. Hilhorst had begin 
jaren tachtig al geconstateerd dat het niet waarschijnlijk is dat officieel gedefinieerde begrippen 
zonder enige betekenisverschuiving worden overgenomen door actoren in de praktijk. Het is 
daarom aannemelijk dat de definities die de verschillende onderzoekers in hun vragenlijsten 
hanteerden, regelmatig botsten met opvattingen van de respondenten zelf.26 

In Van der Wal’s onderzoek werden de definities van de Staatscommissie gehanteerd, en dat 
maakte de resultaten voor de beleidsdiscussie destijds relevant. Maar dat de officiële definities van 
de Staatscommissie de begripsverwarring op de medische werkvloer hadden weggenomen, is niet 
waarschijnlijk. In dat geval zou het werk van de Staatscommissie de hoofden van artsen in enkele 

                                                                                                                                                            
belandde gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding uit Noord Holland afkomstig waren. Ter vergelijking: in 2001 
nam de Regio Noord Holland 544 van de in totaal 2054 gemelde gevallen van euthanasie voor haar rekening, wat 
overeenkomt met 26% van de Nederlandse gevallen. De 238 processen verbaal betroffen 9 verpleeghuisartsen, 64 
specialisten en 165 huisartsen. (Van der Wal, 1992: 9). Vele jaren later blijkt ook uit de jaarverslagen van de 
toetsingcommissies naar voren dat huisartsen veel vaker euthanasie melden dan collega’s uit het zieken- of 
verpleeghuis. 
22 De steekproef van Van Wijmen (N=338), was net iets kleiner is dan die van Van der Wal (N=389). 
23 Van der Wal verwijst niet naar het onderzoek van Van Wijmen, op basis waarvan een vergelijkbare schatting kon 
worden gemaakt. 
24 Van der Wal (1992: 26). Van der Wal licht deze aanwijzingen verder niet toe. In de opgenomen tabellen worden geen 
aparte cijfers gegeven over verschillende regio’s.  
25 Van der Werf omschreef euthanasie het als “opzettelijk levensbeëindigend handelen door middel van medisch 
ingrijpen, en niet het nalaten van medisch ingrijpen met als gevolg het overlijden van de patiënt”. Van der Werf nam 
dus het verzoek niet op in zijn definitie. Van der Werf (1986: 1389) 
26 Ten aanzien van de aandacht voor dit probleem zijn de verschillen tussen het onderzoek van Van Wijmen en Van 
der Wal opmerkelijk. Van Wijmen verwijst naar Hilhorst, en vermoedt dat de door Hilhorst geconstateerde 
begripsverwarring ook zijn onderzoek parten heeft gespeeld. In het rapport van Van der Wal wordt niet naar Hilhorst 
verwezen en wordt niet ingegaan op het probleem van begripsverwarring. 
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jaren hebben verschoond van de eigenzinnigheid waar Hilhorst op was gestuit. Dat zou een 
razendsnelle en effectieve cognitieve schoonmaakoperatie zijn geweest waarvan het bewijs niet kan 
worden geleverd. Integendeel, er is voldoende aanleiding te veronderstellen dat dat niet had 
plaatsgevonden. Toen de jaren tachtig teneinde liepen werd in een aantal kwalitatief georiënteerde 
studies opnieuw gewezen op de ‘begripsverwarring’. In de komende paragraaf ga ik op die 
onderzoeken in. 
 
5.4 Begripsverwarring (II): Benjaminsen, Blad en Melief 
In een van de conclusies van het onderzoek dat Benjaminsen in 1988 deed naar ‘terminale zorg en 
euthanasieproblematiek’27, komt zij tot de volgende uitspraak (cursivering in het origineel): 
 

Eén van de meest opmerkelijke conclusies is de nogal grote ‘begripsverwarring’ onder de respondenten over 
euthanasie en andere levensbeëindigende handelingen. (…) Bovendien is gebleken dat het niet zozeer om 
een begripsverwarring gaat in de zin van ‘niet weten waar men het over heeft’, maar meer in de 
zin van ‘niet over euthanasie kunnen praten zonder tegelijkertijd andere vormen van 
levensbeëindiging daarbij te betrekken’. Het heeft alles te maken met de (gevoelsmatig) niet 
scherp te trekken grenzen tussen de diverse vormen van levensbeëindigend handelen.28 
 

In 1990 publiceert de jurist Blad een studie die betrekking had “op de meningen en vormen van 
beleid die in 1989 in Nederlandse ziekenhuizen en verpleeghuizen konden worden aangetroffen 
met betrekking tot de problematiek die met de noemer ‘euthanasie’ wordt aangeduid”.29 In zijn 
studie plaatst Blad onder andere kanttekeningen bij het onderscheid tussen enerzijds pijnbestrijding 
met de dood als voorzien maar onbedoeld neveneffect en anderzijds euthanasie. De wijze waarop 
dat onderscheid door de Staatscommissie werd gemaakt, zou volgens Blad in de praktijk voor 
verwarring kunnen zorgen. Analytisch zou het verschil wellicht goed te maken zijn, maar op het 
concrete handelingsniveau zou het problematisch en bovendien oncontroleerbaar zijn: 
 

Hoeveel pijn er geleden wordt, hoeveel medicatie ervoor nodig is, in hoeverre het ‘dichterbij 
brengen van de dood’ een ‘neveneffect’ van pijnbestrijding is, dit alles wordt slechts toegankelijk 
door taal, door wat de betrokkenen daarover zeggen. Het kan heel wel zijn, dat in de intieme 
relatie tussen de behandelende arts en de patiënt het intersubjectieve begrip groeit dat de laatste 
aan het sterven toe is en dat de eerste daarbij behulpzaam dient te zijn. Het helpen dood te gaan 
langs de weg van de pijnbestrijding kan dan een aantrekkelijke talige voorstelling zijn van ‘doden 
op verzoek’ ”.30 

 

                                                 
27 Benjaminsen (1988). Het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de GG en GD Utrecht, was erop gericht na te gaan 
hoe het zorgsysteem in Utrecht op het terrein van terminale zorg eind jaren tachtig functioneerde, inbegrepen het 
tegemoet treden van de vraag naar euthanasie. Voor het onderzoek werden interviews met onder andere Utrechtse 
huisartsen afgenomen. Benjaminsen neemt het begrippenkader van de Staatscommissie als uitgangspunt. 
28 Benjaminsen (1988: 70) 
29 Blad (1990: 11). Blad onderzocht niet direct de praktijk van de handelende arts, maar richtte zich op het formele 
beleid op instellingsniveau. Hij stuurde bijna vijfhonderd ziekenhuizen en andere zorginstellingen een brief waarin hij 
om informatie vroeg over het gevolgde beleid ten aanzien van “actieve euthanasie”. Blad definieerde dit begrip in de 
brief  “met opzet ruim en tamelijk vaag” als: “het veroorzaken van het overlijden van een persoon in het kader van 
medische begeleiding en om sociaal medische redenen” Blad (1990: 31). Blad vroeg expliciet om bijvoorbeeld notities, 
notulen en afschriften van reglementen waarin eventueel beleid was vastgelegd. Ten aanzien van de definities die hij 
aantrof in de beleidsnota’s die hij kreeg toegestuurd, concludeert Blad dat de meeste instellingen met de term 
‘euthanasie’ doelen op “het strafbaar gestelde ‘doden op verzoek’, terwijl alle handelingen die daarbuiten geplaatst 
kunnen worden ook collectief daarbuiten geplaatst worden” (cursivering in origineel). Wat dit betreft lijkt het erop dat 
de meest belangrijke defintie van de Staatscommissie  - de definitie van euthanasie - begin jaren negentig was 
doorgedrongen tot het niveau van de zorginstellingen. Blad (1990: 185) 
30 Blad (1990: 186) 
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Blad onderbouwt zijn vermoeden niet met empirische gegevens. Wel geeft hij aan dat deze “talige 
versluierings-mogelijkheid van het bewustzijn van wat ‘in feite’ gedaan wordt” de discrepantie 
tussen “het vermoedde en het bekende aantal gevallen” van euthanasie zou kunnen verklaren.31 

Blad oppert bovendien in een juridisch betoog dat het verschijnsel van pijnbestrijding met dood 
als neveneffect tot “normatieve ambiguïteit” zou leiden. Blad schrijft dat pijnbestrijding met de 
dood als voorzien neveneffect volgens de zogenaamde juridische figuur van het ‘opzet bij 
waarschijnlijkheidsbewustzijn’, strikt genomen onder de artikelen 293 en 294 zou moeten vallen.32 
De Staatscommissie had dergelijk handelen echter nadrukkelijk onderscheiden van euthanasie, en 
achtte het een vorm van normaal medisch handelen. Blad keurt dat niet af, maar acht het 
onderscheid strafrechtelijk gezien op zijn minst ongewoon. Bovendien komt pijnbestrijding met de 
dood als voorzien neveneffect ook voor zónder dat er een verzoek van de patiënt aan te pas komt. 
“Het vreemde resultaat is dus, dat doden op verzoek van de patiënt (…) onder een strenger 
normatief regime wordt gebracht en gehouden dan het (eventueel zonder verzoek) in 
pijnbestrijding ingebouwde doden”.33 

Blad pleitte er uiteindelijk voor euthanasie te decriminaliseren en buiten het strafrecht te 
houden. De “dicht tegen elkaar liggende handelings-alternatieven” die worden omschreven als 
euthanasie of pijnbestrijding, komen volgens hem beide in de praktijk voor. Hij vermoedde daarbij 
dat artsen die de discussie vanaf de jaren zeventig mede hadden gestimuleerd, dat vooral hadden 
gedaan omdat “zij uit ervaring wisten dat het vooral van hun eigen eerlijkheid afhing, of een 
bepaalde handeling moest worden aangemerkt als ‘doden’, al dan niet op verzoek”.34 Blad achtte 
het problematisch het onderscheid tussen wel en niet juridisch gecontroleerd handelen, ofwel het 
onderscheid tussen euthanasie en pijnbestrijding, te baseren op intenties die alleen in taal kenbaar 
kunnen worden gemaakt. Artsen zouden zich dan aan juridische controle kunnen onttrekken door 
een andere formulering te kiezen. 

Hoofdofficier van justitie Josephus-Jitta had in 1986 vergelijkbare kritiek geuit als Blad. 
Josephus-Jitta stelde dat bij ‘pijnbestrijding met de dood als voorzien nevengevolg’ sprake zou zijn 
van “minstens voorwaardelijke opzet op het teweegbrengen van de dood”.35 Hij achtte het 
onderscheid met levensbeëindiging “vliesdun en vrijwel oncontroleerbaar”, en “gelet op de 
vaagheid van deze grenzen” achtte hij het “maatschappelijk gezien onverantwoord om categorisch 
te verklaren dat deze vorm van pijnbestrijding niet onder het Wetboek van Strafrecht valt” 
(cursivering in origineel).36 Het juridische onderscheid tussen levensbeëindiging en pijnbestrijding 
zal in de komende hoofdstukken nog herhaaldelijk problematisch blijken. In het derde deel van dit 
boek zal worden aangetoond dat het onderscheid ook in de huidige praktijk nog voor verwarring 
zorgt. Extra complicerend daarbij is, dat er de laatste jaren twijfels zijn gerezen bij de vraag in 
hoeverre morfine daadwerkelijk een dodelijk effect heeft (zie met name paragraaf 8.4). 

In 1991, een jaar na het onderzoek van Blad, publiceert de sociaal wetenschapper Melief een 
studie naar de zorg voor terminale patiënten en de omgang met euthanasievragen door 
hulpverleners. In zijn studie wordt onder andere aandacht besteed aan de definities en 
omschrijvingen die voor euthanasie worden gebruikt, en voor de “verschillende soorten 
(categorieën ) van euthanasie die worden onderscheiden”.37 

Melief verzamelde zijn gegevens in 1989, aan de hand van interviews met voornamelijk artsen. 
Hoewel er voor de analyse van de gegevens werd uitgegaan van de definitie van euthanasie van de 
Staatscommissie, benadrukt Melief in een toelichting op zijn onderzoeksbenadering: “Men gaat niet 

                                                 
31 Blad (1990: 186) 
32 Blad (1990: 188). Ik kom in paragraaf 6.5 nog terug op deze interpretatie van het in het strafrecht cruciale begrip 
‘opzet’. 
33 Blad (1990: 187) 
34 Blad (1990: 189) 
35 Josephus-Jitta (1986: 46) 
36 Josephus-Jitta (1986: 46) 
37 Melief (1991: 9-10). Het onderzoek werd net als het eerder besproken onderzoek van Benjaminsen (1989) uitgevoerd 
in opdracht van de gemeente Utrecht (GG en GD). 
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vooraf met strak gedefinieerde begrippen of variabelen het veld in, maar men probeert in tegendeel 
die definities en omschrijvingen vanuit de bevindingen te construeren”. Melief ging op zoek naar 
begrippen en betekenissen zoals die in de praktijk werden gebruikt, en constateerde een hoge mate 
van overeenkomst ten aanzien van de definities die de geïnterviewden hanteerden. Onder 
euthanasie werd “unaniem” verstaan “het actief ingrijpen door middel van het toedienen of 
voorschrijven van levensbeëindigende middelen bij terminale patiënten op verzoek van die 
patiënten”.38 Deze conclusie lijkt veelbelovend ten aanzien van het betekenisprobleem en de 
vermeende begripsverwarring. Melief plaatst echter, net als Blad, vooral kanttekeningen bij het 
onderscheid tussen euthanasie en pijnbestrijding. 

Melief baseert zijn bedenkingen niet zoals tot Blad op een voornamelijk juridische redenering, 
maar constateert dat de classificatie ‘euthanasie’ in de praktijk naar verschillende handelingen kan 
verwijzen. Melief onderscheidt een snelle methode waarbij een hoge dosis snel werkende middelen 
wordt gegeven, en een langzame methode waarbij gebruik wordt gemaakt van morfine. Bij de 
langzame variant zou de periode tussen toediening en sterven kunnen “variëren van enige uren tot 
enige dagen”.39 Ten aanzien van de eerste, snelle variant, gaf Melief aan dat classificatie van 
dergelijk handelen niet problematisch is. Iedereen zou daarbij van euthanasie spreken. Of de 
langzame variant euthanasie moest worden genoemd of niet, bleken respondenten verschillend te 
beoordelen. Daarbij komt dat de meeste gevallen die Melief aantrof, volgens de langzame methode 
verliepen.40 

Melief concludeert dat: “De onduidelijkheid wordt veroorzaakt door het feit dat dezelfde 
middelen en dezelfde apparatuur en dezelfde wijzen van toediening zowel voor pijnbestrijding als 
voor euthanasie kunnen worden gebruikt.”41 Het onderscheid tussen pijnbestrijding en euthanasie 
kan zo tot verwarring leiden en zal bovendien achteraf moeilijk controleerbaar zijn. Melief haalt in 
dat kader een respondent aan die een onderscheid maakt tussen ‘echte euthanasie’ - doelend op de 
snelle methode -, en ‘verkapte euthanasie’ - de langzame manier.42 Melief benadrukt daarbij dat de 
keuze voor de langzame vorm van euthanasie niet noodzakelijk hoeft voort te komen uit een 
ontwijken van justitiële bemoeienis. Het zou niet zo zijn dat: 

 
de dokters te kwader trouw met opzet euthanasie op een verkapte vorm uitvoeren om maar niet 
geconfronteerd te worden met het gedoe dat verbonden is met een model uitgevoerde 
euthanasie, maar wel dat hier vaak, in een onduidelijk overleg met de patiënt, gekozen wordt 
voor een weg, die in zijn mogelijke afloop maar weinig van euthanasie verschilt.43 
 

Melief merkt op dat de respondenten die de langzame methode prefereren, het stervensproces 
daarbij meer ‘natuurlijk’ vinden. Dat is van belang in het kader van de procedure die destijds vorm 
kreeg en die ook vandaag nog geldt. Euthanasie moet daarin immers worden aangemerkt als ‘niet-
natuurlijk overlijden’.44 Een arts zou op basis van de overtuiging dat het overlijden ‘natuurlijk’ is 

                                                 
38 Melief (1991: 43) Regelmatig werd nog wel van ‘actieve’ euthanasie gesproken, ter onderscheiding van ‘passieve’ 
euthanasie waarbij sprake is van het achterwege laten van levensverlengend handelen, aldus Melief. 
39 Melief (1991: 45) Melief onderscheidt ook nog de methode waarbij de patiënt zelf een actieve rol speelt, door het 
middel zelf tot zich te nemen. 
40 Tijdens de interviews die Melief afnam werden 33 gevallen van euthanasie opgetekend. In 10 gevallen werd de snelle 
methode gebruikt, 13 verliepen volgens de langzame methode, en bij 1 geval nam de patiënt zelf een middel in. Met 
betrekking tot de overige 9 gevallen kon de interviewer niet achterhalen hoe de euthanasie precies was uitgevoerd. 
Melief (1991: 46) 
41 Melief (1991: 48) 
42 De resultaten van mijn eigen empirisch onderzoek laten zien dat respondenten meer dan een decennium later 
(2002/2003) nog steeds spreken van ‘echte’ en ‘verkapte’ euthanasie. Zie bijvoorbeeld paragraaf 8.3, dit proefschrift. 
43 Melief (1991: 49) 
44 In zijn vele aanbevelingen riep Melief onder andere op tot onderzoek dat zou zijn gericht op de relatieve voordelen 
van de snelle en langzame vorm van euthanasie-toepassing. Hij onderstreept bovendien: “Het is daarbij van belang 
ervoor te zorgen dat de variabele al of niet invullen van een natuurlijke doodsoorzaak op de overlijdensverklaring geen 
vertroebelende rol speelt”. Melief (1991: 103) 
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geweest, kunnen concluderen dat er daarom geen sprake was van ‘euthanasie’. Een dergelijke 
redenering, zo zal in hoofdstuk 8 nog naar voren komen, wordt ook vandaag de dag wel eens door 
artsen gevolgd. 

Samenvattend achtte Melief het onderscheid tussen euthanasie en pijnbestrijding “vloeiend”, en 
sprak hij in dit kader van een “grijs gebied” – een uitdrukking die later nog vaak zou opduiken.45 
Ten aanzien van het schatten van de omvang van de euthanasie-praktijk plaatst hij ten slotte de 
volgende kanttekening: “Een en ander heeft natuurlijk wel consequenties voor 
euthanasiestatistieken, die altijd een mate van ruis zullen bevatten doordat dezelfde handeling soms 
euthanasie en soms pijnbestrijding zal heten”.46 Melief wijst hier expliciet op het probleem waar het 
tweede deel van dit boek mee opende: ‘you can’t count what you can’t distinguish’. 
 
5.5 Tot slot 
Hoewel het rapport van de Staatscommissie in 1985 een begrippenkader had ontworpen waar de 
meeste betrokkenen mee konden instemmen, tonen de besproken kwalitatieve onderzoeken van 
Hilhorst, Benjaminsen, Blad en Melief aan dat het classificeren van medisch handelen rond het 
levenseinde in de praktijk problematisch bleef. Het onderscheid tussen de op papier helder 
afgebakende handelingen zou in de praktijk bestaan uit een grijs gebied met vloeiende grenzen. Dat 
heeft de kwantitatieve schattingen die gedurende de jaren tachtig werden gemaakt parten gespeeld. 

In 1990 ging een groep onderzoekers aan het werk om opnieuw een poging te doen de omvang 
van het euthanasie-probleem in betrouwbare cijfers uit te drukken. Zij kregen daarvoor opdracht 
van de overheid. De onderzoekers waren zich sterk bewust van het probleem van 
begripsverwarring onder artsen, en beschouwden dat als bedreigend voor de betrouwbaarheid van 
hun schattingen. Zij ontwikkelden daarom een nieuwe, ingenieuze methode waarmee het probleem 
moest worden omzeild. Deze methode zou worden gehanteerd in de drie landelijke kwantitatieve 
onderzoeken die de euthanasie-discussie het afgelopen decennium van kwantitatieve feiten heeft 
voorzien. De methode heeft daarmee grote invloed gehad op het verloop van die discussie. Het 
volgende hoofdstuk zal in zijn geheel zijn gewijd aan een gedetailleerde en kritische beschrijving 
van de drie gezaghebbende onderzoeken en de methode die daarin werd gehanteerd.

                                                 
45 Melief (1991: 49 en 103) 
46 Melief (1991: 103) 






