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Hoofdstuk 2 
 

Grenzen op drift 
 
 
2.1 Gij zult niet doden 
De euthanasie-discussie die vanaf begin jaren zeventig in Nederland werd gevoerd, kende een 
opmaat van jaren. Daarin deden zich ontwikkelingen voor die maakten dat het proces van sterven 
steeds vaker verliep op een manier die in vroeger tijden technisch onmogelijk of moreel 
ontoelaatbaar was. De oude medische ethiek met betrekking tot leven, dood en de stervende mens, 
kwam daarmee dusdanig onder druk te staan dat herziening door steeds meer betrokkenen 
onvermijdelijk werd geacht. 

Hoewel medische ethiek op vele manieren kan worden omschreven, heeft het steeds betrekking 
op het handelen van artsen.1 Van oudsher gebiedt de medische ethiek de handelende arts absolute 
eerbied voor het menselijk leven te tonen, waarmee het menselijk leven een status van 
onschendbaarheid krijgt. Dit vindt haar grondslag onder andere in de joods-christelijke traditie, 
waarin de heiligheid van het menselijk leven wordt onderstreept in het vijfde van de tien geboden: 
‘gij zult niet doden’. Ook de klassieke Hippocratische eed roept op tot eerbied voor het leven. Zo 
luidt een passage uit de eed: 
 

De geneeskundige handeling zal ik aanwenden ten nutte van de zieken naar mijn vermogen en 
oordeel; van hen houden wat ten verderve of tot letsel kan zijn. Ik zal aan niemand, ook niet op 
zijn verzoek, enig dodelijk geneesmiddel toedienen, noch mij lenen tot enig advies van dien 
aard.2 
 

Ten aanzien van het handelen van de arts worden in deze passage heel beknopt twee medisch-
ethische principes beklemtoond: de arts zal de patiënt goed doen en niet schaden. En daarbij wordt 
als toevoeging een handeling omschreven waar de geneeskundige zich verre van moet houden: een 
arts zal niet doden. 

Naast medisch ethische stelregels gelden voor de arts ook wetten die voor iedere burger gelden.3 
Van belang zijn in dit kader de bepalingen in Wetboek van Strafrecht van 1886, waarin de 
schending van de eerbied voor het leven strafbaar werd gesteld. Het Wetboek onderscheidt 
verschillende levensdelicten onder de titel ‘misdrijven tegen het leven gericht’. Behalve de artikelen 
moord en doodslag, die eerst en vooral het leven van specifieke personen dienden te beschermen, 
waren ook artikelen opgenomen die met name de onschendbaarheid van het leven zélf diende 
veilig te stellen. Hiervoor werden destijds artikel 293, ‘levensberooving op verzoek’ en artikel 294, 
‘hulp tot zelfmoord’ in het wetboek opgenomen. De bijbehorende Memorie van Toelichting bij 

                                                 
1 Ten Have et al. omschrijven medische ethiek als “systematische bezinning op verantwoordelijk handelen”. Ten Have 
et al. (1998: 8) 
2 Deel uit de oorspronkelijke eed van Hippocrates. Ten Have et al. (1998: 63) 
3 Dat de arts in een juridisch kader praktiseert, werd ook benadrukt in de artseneed. De tekst van deze eed werd in 
1875 in een wet opgenomen waarmee voorwaarden werden vastgelegd tot verkrijging van de bevoegdheid van arts, 
tandmeester, apotheker, vroedvrouw en apothekersbediende. In de eed werd drie maal verwezen naar het rechtsysteem. 
De tekst luidde: “ik zweer (beloof) dat ik de genees-, heel- en verloskunst volgens de daarop wettelijk vastgestelde 
bepalingen naar mijn beste weten en vermogen zal uitoefenen en dat ik aan niemand zal openbaren wat in die 
uitoefening als geheim mij is toevertrouwd of ter mijnen kennis is gekomen, tenzij mijn verklaring, als getuige of 
deskundige in rechten gevorderd of ik anderszins tot het geven van mededeling door de wet verplicht worde”. Ten 
Have et al. (1998: 64-65) 
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artikel 293 en artikel 294 werd aangegeven waarom overtreding van deze artikelen tot een lichtere 
straf leidden dan bijvoorbeeld moord of doodslag, maar desondanks wél strafbaar werden gesteld: 
 

de wet straft als het ware niet meer den aanval tegen het leven van een bepaald persoon, maar 
de schending van den eerbied aan het menschelijk leven in het algemeen verschuldigd – 
onverschillig uit welk motief de dader handelt. Misdrijf tegen het leven blijft, aanslag tegen den 
persoon vervalt.4 
 

Absolute eerbied voor het leven zelf was tot ver in de twintigste eeuw boven elke discussie 
verheven, zowel buiten als binnen het medisch domein. In 1928 onderstreept de arts Van Balen: 
 

Het leven der menschen te behouden en zoo mogelijk te verlengen, is het hoogste doel der 
Geneeskunde, en iedere geneesheer heeft gezworen, niets te doen, waardoor het leven van eene 
mensch kan verkort worden.5 

 
Hoewel het medisch-ethische principe van eerbied voor het leven nog altijd hoog in het vaandel 
staat, verliest de opvatting het leven te allen tijde ’te behouden en zoo mogelijk te verlengen’ in de 
jaren vijftig en zestig langzaam terrein. De interpretatie van het gebod begon te verschuiven. 

In diverse publicaties op het gebied van de medisch ethiek zijn de haarscheurtjes in de uit rots 
gebeitelde woorden zichtbaar. De World Medical Organisation bijvoorbeeld, onderschrijft in 1948 in 
de zogenoemde Verklaring van Genève nog de stelling dat de arts het menselijk leven absoluut, 
onvoorwaardelijk en altijd dient te eerbiedigen. Toen deze verklaring in 1968 werd gemoderniseerd, 
werd gesproken van “utmost respect for human life”. De eerbied voor het leven bleef een 
fundamentele pijler, maar het woordje utmost toont dat het absolute karakter van het gebod 
kennelijk niet langer houdbaar was. Absolute eerbied werd de ‘grootst mogelijke eerbied’.6 Ook in 
Nederland komt de houdbaarheid van het absolute karakter onder de aandacht. In een rede die de 
Utrechtse rector magnificus en arts Nuboer in 1960 houdt, onderstreept hij de medische opdracht 
met de woorden: “we hebben niet anders dan de plicht om het leven in stand te houden (…) Wie 
van die regel afwijkt, geraakt op dwaalwegen.” Maar Nuboer voegt daar direct aan toe dat “wie haar 
wil volgen, wordt intussen niet zelden voor moeilijke besluiten gesteld”.7 

De ontwikkelingen die de met oude medisch ethische principes geplaveide weg steeds 
onbegaanbaar maakten en artsen, juristen en ethici dwong tot het verkennen van nieuwe wegen, 
zijn ruwweg in tweeën te verdelen. Ten eerste nam de medische technologie in de naoorlogse 
decennia een enorme vlucht, en ten tweede maakte de relatie tussen de arts en de patiënt grote 
veranderingen door. Met name de ontwikkeling van de medische technologie had grote invloed op 
het classificerende begrip dat de grondslag vormt van het ‘eerbied voor het leven’-principe, en dat 
is het begrip ‘leven’ zelf. De medische technologie verlegde de grenzen van het medisch mogelijke, 
en daarmee raakte de grens tussen leven en dood op drift. 
 

                                                 
4 Artikel 293: ‘Hij die een ander op zijn uitdrukkelijk verzoek en ernstig verlangen van het leven berooft, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren”. Artikel 294: “hij die opzettelijk een ander tot zelfmoord aanzet, hem 
daarbij behulpzaam is, of hem de middelen daartoe verschaft, wordt , indien de zelfmoord volgt, gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren”. Smidt (1891) Opmerkelijk is zelfmoord zélf niet strafbaar is, maar wel het 
verlenen van hulp daarbij. Ook de poging tot zelfmoord werd niet strafbaar gesteld. Weyers (2004: 25)  
5 Van Balen in Weyers (2004: 34-35). 
6 Ten Have et al. (1998: 77) 
7 Nuboer (1960: 14) 
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2.2 Leven, hersens en de dood 
De franse historicus Philippe Ariès beschrijft in zijn vuistdikke studie naar duizend jaar sterven, 
hoe in de zeventiende en achttiende eeuw soms onduidelijkheid bestond over de grens tussen dood 
en leven. Ariès beschrijft hoe de ‘levende dode’ in de loop van de zeventiende en achttiende eeuw 
een vaste plek in beeldende kunst en literatuur had weten in te nemen. Maar, de levende dode 
kwam niet alleen in de schone kunsten voor. Het gebeurde soms dat mensen dood werden 
gewaand, en de buitenwereld zich het abuis pas realiseerde doordat iemand geklop uit de kist 
hoorde komen. De angst om levend te worden begraven was soms zodanig dat mensen een 
testament opmaakten waarin voorschriften stonden geschreven die de nabestaanden moesten 
volgen om er zeker van te zijn dat de persoon was overleden. Zo bepaalt een Fransman in 1790: 
“Men moet mijn lichaam in de staat waarin het op het moment van mijn overlijden is, 
achtenveertig uur in bed laten liggen en daarna moet men met een lancet een paar incisies in mijn 
hakken maken”. Rond 1800 werden op verschillende plaatsen in Duitsland lijken tijdelijk 
opgebaard met belletjes gebonden aan hun vingers, waarmee elke eventuele beweging van het 
lichaam zou worden opgemerkt.8 De angst voor de mogelijkheid een levende dood te wanen vond 
ook in Nederland haar weerslag, toen het in 1869 verplicht werd gesteld dat een arts het vermeende 
lijk moet schouwen. Niemand zou meer begraven mogen worden zonder een door een arts 
ondertekende overlijdensverklaring, een besluit waar ik hoofdstuk 3 nog op terug zal komen. 

In deze voorbeelden gaat het om de schijndode, een levende die per abuis over de classificatie-
grens tussen leven en dood was gezet. Met de opkomst van de medische technologie in de jaren 
vijftig van de twintigste eeuw gebeurde precies het omgekeerde. Er werden mensen in ‘leven’ 
gehouden, waarvan men zich afvroeg of ze niet eigenlijk ‘dood’ waren. Daarbij rees de vraag of ook 
dergelijk ‘leven’ moest worden eerbiedigd. 

De medische technologie en de uiteindelijk toepassing daarvan op mensen, zorgde ervoor dat de 
gemiddelde Westerse mens langer leefde. Met behulp van allerlei ingenieuze ingrepen werd het 
levende lichaam bestand tegen ziektes en daarmee gepaard gaand functie-verlies die voorheen 
onherroepelijk de dood inluidden. Wie niet meer zelf kon eten of drinken kon kunstmatig voeding 
en vocht krijgen toegediend; wanneer iemands ademfunctie niet meer voldeed kon dat worden 
ondersteund of zelfs helemaal worden overgenomen door een machine; narcose-technieken, anti-
biotica en het onderzoek naar afweermechanismen maakten het mogelijk versleten of defecte 
organen te vervangen; en met behulp van reanimatietechnieken konden zelfs mensen worden 
teruggehaald uit de schijnbaar ingetreden dood.9 

De voortschrijdende verkenning van het menselijk lichaam en de toepasbare technieken die 
daaruit voortvloeiden hadden als gevolg dat het onderscheid tussen leven en dood meer dan 
voorheen een schemerzone werd. En artsen schuwden niet de schemerzone te betreden. 
Integendeel, zo suggereert de arts W.J.H. Hoitink in een voordracht in 1956: 

 
De dood is zo finaal voor het object van hun handelen, dat de physioloog en de arts – wier 
practische werkzaamheid zich meer richt op het levende, respectievelijk op het behoud van het 
leven – (…) een bijzondere affiniteit koesteren voor ‘grenstoestanden’ tussen leven en dood.10 
 

De vroege medische expedities naar het onbekende grensgebied leidden al snel tot de vraag welke 
criteria er eigenlijk zijn vereist om te kunnen spreken van leven en daarmee welke criteria de dood 

                                                 
8 Ariès (1977: 417 e.v.). 
9 Sommige technieken werden al veel eerder toegepast en uitgeprobeerd op dieren. Zo hield de arts en ontdekker van 
de bloedsomloop William Harvey in 1627 een onthoofde haan tijdelijk in leven door met een blaasbalg de longfunctie 
over te nemen. In de eerste helft van de twintigste eeuw begon het serieuze werk, toen Russisiche en Amerikaanse 
wetenschappers erin slaagden organen van apen en katten te transplanteren en extreem onderkoelde lichamen van 
dieren weer tot leven te wekken. Pernick (1999) 
10 Hoitink (1956: 49) 
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vergen. Ethische en pragmatische vragen over de aanvaardbaarheid van medisch handelen zijn 
direct verbonden met deze ‘grenstoestanden’. 

Met name ten aanzien van patiënten bij wie bepaalde hersenfuncties zijn uitgevallen rezen 
twijfels over de vraag of die mensen eigenlijk nog leven. In 1959 wordt de kwestie of men 
“gedecerebreerde patiënten met een kloppend hart, als levende mensen kan beschouwen”, aan de 
orde gesteld in een vraag-en-antwoord-rubriek in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. 
Deskundigen moesten het antwoord voorlopig schuldig blijven. Zo luidt de conclusie in de rubriek: 

 
Of een gedecerebreerde mens met kloppend hart ‘leeft’, onttrekt zich aan onze beoordeling. 
Een aantal min of meer samenwerkende organen waarvan het bestaan met allerlei kunstgrepen 
wordt gecontinueerd (..) is niet gelijk te stellen aan een levend mens. (…) Het voortbestaan van 
organen, zoals hart en longen, is een ‘andersoortig’ leven dan dat van een organisme als de 
mens.11 

 
Kortom, er is geen sprake van dood en evenmin van leven, maar van ‘andersoortig leven’. Met die 
conclusie was de kous niet af. Er was behoefte aan een duidelijk doodscriterium, niet in de laatste 
plaats omdat de organen van degene met het ‘andersoortig leven’ eventueel konden worden 
gebruikt om het ‘werkelijke’ leven van een ander te redden. Men wilde de vruchten van de 
voortsnellende transplantatiegeneeskunde kunnen plukken. Maar om dat mogelijk te maken zouden 
naast medici, ook juristen zich over deze kwestie moeten uitspreken. Immers, als een ‘dode’ leeft 
zouden zijn organen niet mogen worden gebruikt zonder daarbij te stuiten op juridische 
verbodsbepalingen. In 1960 stelt de jurist en procureur-generaal bij de Hoge Raad G.E. 
Langemeijer dat de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van een doodscriterium allereerst bij 
artsen zou liggen: 
 

Dit is iets dat zo volstrekt ligt buiten de gezichtskring van de wetgever die de bepalingen op de 
misdrijven tegen het leven heeft vastgesteld, dat het daar eenvoudigweg niet onder valt (…) Men 
kan misschien stellen, dat een toestand waarbij de allervoornaamste levensfuncties niet meer 
door het centraal  zenuwstelsel, maar door mechanische middelen in stand wordt gehouden, niet 
valt onder het begrip ‘leven’. Ik zag er nogal tegen op omdat ik meende dat de medische 
wetenschap deze toestand nog wel ‘leven’ noemt en wel niet tot elke prijs, maar toch zolang 
mogelijk moet vermijden om een woord in het recht te interpreteren in afwijking van de 
betekenis, die het heeft in de wetenschap, die voor het woord in de eerste plaats competent is. 
Ik meen nu echter (…) begrepen te hebben, dat men ook van medische zijde best zou willen 
verdedigen dat hier eigenlijk geen ‘leven’ is.12 

 
Begin jaren zestig wordt nog verschillend geantwoord op de vraag of een coma-patiënt wiens 
hersenfuncties zijn uitgevallen, wel of niet ‘dood’ is. Voor de één representeert het kloppend hart 
nog steeds het leven, maar voor anderen geldt dat niet langer. De arts De Lange bijvoorbeeld vindt 
in 1964 dat de grens van het leven moet worden getrokken bij de integrerende en het bewustzijn 
mogelijk makende hersenfuncties. Zijn die uitgevallen, dan is er geen sprake meer van leven maar is 
de patiënt in feite dood - ook al voelt het lichaam warm, en pompt het hart nog bloed rond. 
Uitname van organen zou bij een dergelijke ‘dode’ dan ook zijn toegestaan.13 

Hoewel niet zonder slag of stoot, kreeg het hersendoodcriterium uiteindelijk de meeste 
voorstanders.14 Daarmee was het laatste woord nog niet gezegd, want de discussie zou vervolgens 

                                                 
11 Citaat overgenomen uit Wackers (1993: 84). De filosoof Wackers beschrijft hoe verschillende hersendoodcriteria 
werden aangedragen, en onderwerp van debat werden. 
12 Geciteerd in Wackers (1993: 85) 
13 Wackers (1993: 86) 
14 Voor een uitgebreide behandeling van dit onderwerp, zie Youngner, Arnold & Shapiro (1999). De discussie werd 
overigens zeker niet alleen gevoerd in Nederland. Zo werd in de Verenigde Staten in 1967 The Ad Hoc Committee of the 
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inzoomen op de vraag wélke hersenfuncties van vitaal belang zijn. Dat leidde tot de onderscheiding 
van drie verschillende vormen van hersendood.15 Het Nederlandse debat waarin werd bepaald 
welke van deze vormen het werkelijke doodscriterium zou gaan uitmaken laat ik hier verder buiten 
beschouwing. Uiteindelijk koos de Gezondheidsraad in 1996 voor de totale hersendoodsdefinitie, 
het criterium dat ook is neergelegd in de Wet op de Orgaandonatie.16 Dat betekent dat mensen met 
een onomkeerbaar beschadigde hersenschors maar een nog functionerende hersenstam in 
Nederland in leven zijn. Een leven dat daarmee moet worden eerbiedigd als al het andere. Uitname 
van de organen van de betreffende persoon is in Nederland niet toegestaan. Het doodscriterium 
blijft tot op heden bron van controverse.17 In Engeland bijvoorbeeld, geldt de 
hersenstamdoodsdefinitie, en is iemand met uitsluitend een functionerende hersenstam ‘dood’. Het 
bizarre gegeven doet zich daarmee voor, dat een levende in Nederland een dode in Engeland kan 
zijn. 
 
2.3 Levensberoving? 
Het ‘andersoortig leven’ van de hersendode patiënt en de mogelijkheid van orgaantransplantatie 
leidde onder andere tot het zoeken naar een nieuw en scherp te bepalen criterium voor het 
vaststellen van de dood. In het kielzog van deze ontwikkelingen ontstond inmiddels ook verwarring 
over het principe van eerbied voor het leven bij patiënten wiens leven alleen nog uit pijn en lijden 
bestond, maar dat dankzij medisch technologisch ingrijpen in stand kon worden gehouden. Er 
ontstonden ‘levensvormen’ waarvan men zich afvroeg of dat nog wel menswaardig leven kon 
worden genoemd. Vormen waarvan men zich afvroeg of het niet juist van een gebrék aan eerbied 
zou getuigen als ze met inzet van medische middelen in stand zouden worden houden. 

De jurist Sjoerd Gerbrandy vraagt zich al in 1956 af of “in zulke gevallen een toepassing van 
medische middelen niet misplaatst [is]? Wil dat niet tevens zeggen, dat het opzettelijk niet 
toedienen van die middelen aangewezen is?” Gerbrandy benadrukt net als zijn hiervoor geciteerde 
vakgenoot Langemeijer dat dat directe gevolgen zou hebben voor de in het strafrecht 
geformuleerde levensdelicten: 

 
het wil mij vóórkomen dat de ontwikkeling van de medische en farmakologische wetenschappen 
met als gevolg verbijsterende ingrepen in de psychosomatische structuur van de mens, ons 
stellen voor vraagstukken die met het klassieke begrip levensberoving niet zijn afgedaan.18 

 

                                                                                                                                                            
Harvard Medical School to examine the Definition of Brain Death opgericht om nieuwe doodscriteria op te stellen. Singer 
(1995: 25). 
15 Wackers beschrijft de verschillende vormen: de totale hersendood, de hersenstamdood en de neo-corticale hersendood. 
De hersenschors, of neo-cortex wordt geacht conditio sine qua non te zijn voor het bestaan van bewustijn. De hersenstam, 
een dieper in de hersenen gelegen gebied, zorgt onder andere voor instandhouding van de ademhaling en de 
bloedsomloop. Wackers (1993) 
16 Leenen (2000: 375) 
17 Wackers (1993: 104) Wackers heeft onder andere aandacht voor de visuele rethoriek die in het debat over 
hersendoodscriteria wordt ingezet. Hij besteedt daarbij onder ander aandacht aan een artikel uit 1983 van de Britse 
neuroloog Pallis, die zich fel afzet tegen het thans in Engeland geldende hersenstamdoodscriterium. Pallis zet daarbij 
wel een heel bijzondere retorische strategie in, die ik de lezer niet wil onthouden. In het artikel zijn twee naast elkaar 
staande foto’s opgenomen. De linkerfoto toont een ‘kip zonder kop’. De kip ligt naast het rechtopstaande lichaam van 
de kip op de grond. Bij de ‘mislukte’ onthoofding van de kip werd de kop bóven het niveau van de hersenstam van de 
‘romp’ gescheiden, waarmee de hersenstam dus in het lichaam aanwezig bleef. De kip haalde adem en werd wekenlang 
met een druppelaar gevoed. Volgens Pallis moet de kip als levend worden beschouwd, zolang de hersenstam nog 
functioneert. De rechterfoto zou een vergelijkbare situatie vertonen. Te zien is het silhouette van een kind met een 
waterhoofd. De schedel is gevuld met vocht, wat het hoofd van het kind licht doorschijnend maakt. Het kind heeft 
geen functionerende hersenschors, maar wel een hersenstam waardoor het spontaan ademt, slikt, en grimassen trekt als 
reaktie op pijnlijke prikkels. Pallis acht het kind levend, en schrijft: “No culture would declare that child dead”. 
Wackers (1993: 96-97). 
18 Gerbrandy (1956: 12-13) 
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De neuroloog en psychiater Kooyman stelt in 1960 in artsenblad Medisch Contact dat het op de dood 
veroverde gebied niet alleen als “aanwinst” moet worden gezien, maar ook als een “probleem en 
opgave”.19 Dankzij de moderne techniek werden baby’s geboren die de bevalling in vroeger tijden 
niet hadden overleefd. Maar tegelijkertijd werden dokters en betrokkenen geconfronteerd met het 
probleem dat “populair gezegd, de stekker uit het stopcontact” heette.20 Koos een dokter daarvoor, 
dan kwam de vraag hoe een dergelijke handeling eigenlijk moest worden geclassificeerd ter 
discussie te staan. Betekende het staken of niet toepassen van een levensverlengende of 
levensreddende ingreep ook dat de dokter doodde? Kooyman stelt dat dit geen vragen zijn waarop 
het antwoord kan worden overgelaten aan alleen de medische discipline. Met instemming haalt hij 
Gerbrandy aan, die er tijdens zijn hiervoor geciteerde voordracht in 1956 op wees dat “overleg 
tussen arts en jurist hier aangewezen schijnt”.21 

Het overleg tussen de beide professies werd vanzelf noodzaak, want de oprukkende 
medische dilemma’s verdeelden mensen zo sterk dat de inmenging van het recht niet lang uit kon 
blijven. De gang naar de rechtbank werd in Nederland voor het eerst gemaakt in het geval van Mia 
Versluis. De vader van het meisje dat in 1966 op 21-jarige leeftijd na een operatie in coma was 
geraakt, beschouwde het voorstel van de behandelend arts om de ademhalings-ondersteunende 
behandeling te staken, als een voorstel om “bij Mia euthanasie te plegen”.22 Hoewel de arts zijn 
afwijzende reactie op het voorstel respecteerde, diende vader Versluis in 1967 een klacht in bij het 
Medisch Tuchtcollege. De arts werd verweten dat hij het vertrouwen in de stand van de 
geneeskunde had ondermijnd, en dat hij als arts had gefaald met zijn voorstel de behandeling te 
staken, teneinde de dood te bespoedigen. Het Tuchtcollege wees de klacht toe en de arts kreeg een 
boete van duizend gulden opgelegd.23 
 
2.4 De geneesheer en zijn patiënt 
De dood werd in de jaren vijftig en zestig in toenemende mate voorafgegaan door een medisch 
besluit, en aangezien het een medisch besluit betrof werd dat besluit genomen door de arts. De 
patiënt werd niet of nauwelijks betrokken in de besluitvorming, en dat kwam voort uit 
overtuigingen die betrekking hadden op het informeren van patiënten op zich. Als vooruitzichten 
voor de patiënt weinig hoopvol waren en de dokter weinig meer kon doen, was het dominerende 
medisch ethische standpunt in de jaren vijftig en zestig dat het slechte nieuws slechts mondjesmaat 
en in bedekte termen moest worden gebracht.24 De patiënt zou anders in vertwijfeling kunnen 
worden gebracht, met mogelijk nadelige gevolgen voor het ziekteverloop. Zeker waar het een 
naderende dood betrof, werd de arts geadviseerd dit ten hoogste heel verhullend kenbaar te maken. 
“Over de dood spreekt de geneesheer niet, doch late hij de feiten tot de patiënt spreken”, schrijft 
de psychiater Kortbeek nog in 1968. Kortbeek geeft daarbij ook adviezen over hoe de feiten 
zouden moeten worden gepresenteerd. Zo kan bijvoorbeeld de aard van een ziekte: 
 

                                                 
19 Kooyman, geciteerd in Kater (2002: 46-47) 
20 Zo formuleerde de zenuwarts Prick het in 1960. Citaat in Weyers (2004: 62) 
21 Gerbrandy, geciteerd in Kater (2002: 48) Kater beschrijft hoe aan het voorstel van Gerbrandy al in 1959 gehoor werd 
gegeven toen de Utrechtste Advocatenvereniging een vergadering over reanimatie belegde. Zowel artsen als juristen 
waren aanwezig. Twee voordrachten, één van Kooyman en de ander  
van de jurist en procureur generaal bij de Hoge Raad Langemeijer, werden gepubliceerd in Medisch Contact. De kern van 
Langemeijer’s betoog kwam erop neer dat hij vond dat afzien of stoppen met reanimeren een beslissing was die de arts 
toekwam, en die hij “naar zijn geweten, voorgelicht door zijn beste medische inzicht” moest nemen. Hij stelde daarbij 
uitdrukkelijk dat “de Strafwet hier bepaald geen verbod inhoudt”. Langemeijer, geciteerd in Kater (2002: 49). 
22 Versluis (1970: 29-32) 
23 De rechtzaak kreeg na deze uitspraak overigens nog een flinke staart, en werd pas in 1980 volledig afgerond. 
Belangrijk voor de jurisprudentie was dat de Hoge Raad stelde dat een arts die overweegt een behandeling te staken die 
het leven in stand houdt, altijd een collega moet consulteren en de situatie met de familie moet overleggen. De 
uitspraak zou de basis vormen van de huidige consultatie-eis bij euthanasie of dood op verzoek. Mia Versluis zelf 
ontwaakte nooit uit haar coma, en overleed in 1971. Weyers (2004: 67-69), Griffiths, Bood & Weyers (1998: 47-48) 
24 Weyers (2004: 55) 
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in algemene termen worden aangeduid: ‘een stoornis in het centrale zenuwstelsel, met zeer 
wisselend beloop’ kan een multiple sclerose aanduiden. Men kan de patiënt ook wel duidelijk 
maken dat de aard van zijn ziekte aan de geneesheer bekend is, doch dat het teveel vakkennis 
zou vereisen om de betekenis van de diagnostische term te vatten. (…) De geneesheer kan 
wijzen op analoge situaties: de televisiebezitter, die vraagt wat er aan zijn defecte toestel hapert is 
ook niet gebaat met een exacte vakterm op elektronisch gebied.25 

 
De paternalistische toon in dit citaat werd in de loop van de jaren zestig met toenemende afkeuring 
ontvangen. Dat was niet alleen in Nederland, maar ook elders het geval. De franse filosofe Simone 
de Beauvoir bijvoorbeeld, publiceert in 1964 een boek over de dood van haar moeder, dat werd 
vertaald in het Nederlands en diverse malen is herdrukt. Het boek is een relaas over de 
ontluistering van het sterven, maar vooral ook een betoog tegen de wijze waarop artsen het domein 
van behandelbeslissingen volledig in handen hielden. “Je wordt door het raderwerk meegesleurd, 
machteloos tegenover de diagnose van de specialisten, hun verwachtingen, hun beslissingen. De 
patiënt is hun eigendom geworden”, schrijft De Beauvoir over haar ervaringen in het ziekenhuis.26 

In 1969 publiceerde de zenuwarts Jan Hendrik Van den Berg een boek waarmee hij zich 
uitdrukkelijk ten doel stelde een eind te maken aan de machteloosheid waar ook De Beauvoir aan 
refereerde. Zijn boek Medische macht en medische ethiek was naast een offensief tegen de ‘absolute’ 
eerbied voor het leven, een felle aanklacht tegen de gesloten houding van de geneesheer. Om zijn 
betoog kracht bij te zetten voerde Van den Berg met sterke retoriek een aantal patiënten op als 
“slachtoffers van de medisch-technische macht”.27 Van den Berg bespreekt nagenoeg het hele scala 
aan medische handelingen waarvan sommigen nog altijd controversieel zijn. Het boek vormde 
daarmee een stuwende kracht achter de discussie rond de vraag hoe de verschillende vormen van 
medisch handelen rond het levenseinde zouden moeten worden geclassificeerd. 
 
2.5 De patiënt als slachtoffer van de medische macht 
‘Macht’ is het sleutelwoord in het betoog van Van den Berg, die een blind woekerende medische 
technologie aanwijst als het middel dat de geneeskunde machtig heeft gemaakt. In vroeger tijden 
bestond de (on)macht van de arts slechts uit die van een “kundig dokter (…) die troost, die pijn en 
angst wegneemt”.28 De oude macht was zeer beperkt, doordat de arts zich niet kon verlaten op 
allerlei middelen en ingrepen. Van den Berg waarschuwt dat de nieuwe technologische middelen 
een eigen leven dreigen te gaan leiden. Een onmenselijke medische praktijk zou op handen zijn. 

Van den Berg roept op tot het aan banden leggen van de medisch-technische macht, en zijn 
strategie daarvoor is tweeledig. Ten eerste wil hij de absolute eerbied voor het leven vaarwel zeggen, 
omdat de medische macht levensvormen creëert en in stand houdt die naar zijn idee niet meer 
menselijk kunnen worden genoemd. Volgens Van den Berg was “de grondwet van de medische 
ethiek [de dood zoveel mogelijk voorkomen, dvt] heilig, omdat de medicus geen macht had”.29 Nu 
er wél macht in handen van de arts is gekomen, zou ook de ‘grondwet’ moeten worden herzien. 
Van den Berg omschrijft verschillende handelingen die onder de oude ‘grondwet’ ontoelaatbaar 
waren maar naar zijn idee onvermijdelijk zullen moeten worden aanvaard of zelfs omarmd. Ten 
tweede roept hij op de patiënt een stem te geven in de medische besluitvorming. De patiënt zou in 
alle openheid moeten worden geïnformeerd over de situatie en de (on)mogelijkheden die daarin 
nog bestaan, juist en vooral ook als de dood onherroepelijk nadert. Ook dát zou gevolgen hebben 

                                                 
25 Kortbeek (1968: 198-199). De opbouw van Kortbeek’s artikel weerspiegelt zijn opvatting over het onderwerp. Het 
bestaat uit vijf paragrafen, waarvan de laatste vier zijn getiteld: Waarom zou de patiënt de waarheid spreken? Waarom 
zou de patiënt de waarheid niet spreken? Waarom zou de arts de waarheid spreken? Waarom zou de arts de waarheid 
niet spreken? Het aantal pagina’s dat is gewijd aan de verschillende paragrafen is achtereenvolgens: ¾, 2 ½; 1 ¾; en 8 
pagina’s. 
26 De Beauvoir (1979: 70). Het boek verscheen voor het eerst in 1964, onder de titel Un mort très douce. 
27 ‘Slachtoffers van de medisch-technische macht’ is de titel van het vierde hoofdstuk. Van der Berg (1969) 
28 Van den Berg (1969: 12) 
29 Van den Berg (1969: 20) 
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voor de stelregel van eerbied voor het leven, omdat het leven dat de arts dient te eerbiedigen 
daarmee een eigen stem zou krijgen. 

Opmerkelijk in het boek is de visuele retoriek. Het betoog wordt ondersteund met een aantal 
onaangename tot gruwelijke foto’s van uiteenlopende patiënten. Van den Berg leidt het oog van de 
lezer door te vertellen hoe te kijken. Zo schrijft hij bij een foto: 
 

een jongeman van twintig jaar, met zijn onvolgroeide, verlamde lichaam, met zijn dode, blinde 
ogen, met zijn wat wijze, wat infantiele, maar vooral nietszeggende gezicht. Met zijn twee 
wenkbrauwen, die hem hadden kunnen sieren als hij normaal was opgegroeid. Te zien naar dit 
volwassen kind met het veel te grote hoofd, waarop de twee gezwellen en het zo medische 
slangetje. Vijftig jaar geleden kon niemand zo iets zien. Ik wed dat de aanblik twintig jaar 
geleden nog tot de curiosa behoorde. De jongen zou als kind zijn gestorven. Wat wij zien is het 
resultaat van de medisch-technische macht.30 

 
Dit kind in leven houden en hem het sterven te beletten, classificeert Van den Berg als een 
“overtreding” die met naastenliefde niets van doen had. Er was nooit kans geweest op verbetering 
en het was daarom beter geweest de behandeling die hem al zo lang in een mensonwaardig leven 
hield te staken, want “het is niet geoorloofd de medisch technische macht te benutten om een 
mens van zijn rechtvaardige dood af te houden”.31 

In andere besproken gevallen acht Van den Berg het gerechtvaardigd of zelfs moreel verplicht 
de patiënt met een dodende injectie van het leven te verlossen. Dat had bijvoorbeeld moeten 
gebeuren bij een beschreven en gefotografeerd ‘softenon’-kind. De moeder had tijdens de 
zwangerschap het inmiddels beruchte middel softenon gebruikt waardoor het kind vrijwel zonder 
ledematen ter wereld kwam. Op het moment dat dergelijk onheil zich voordoet, schrijft Van den 
Berg, draagt de arts daarvoor verantwoordelijkheid. De arts zou daarom de moed moeten hebben 
dat onheil ook te beëindigen: “Hij handelt als arts juist, wanneer hij het zwaar misvormde kind 
doodt.”32 

Van den Berg duwt de lezer met zijn ellendige patiënten-parade ruw met de neus op situaties die 
hij in de medische praktijk is tegengekomen, en schuwt het niet uitspraken te doen die hard de 
tegen de haren van de oude medische ethiek instrijken. Voor de paternalistische houding van de 
arts, een jaar daarvoor nog verdedigd door de hierboven geciteerde psychiater Kortbeek, heeft hij 
geen goed woord over. Om de lezer te overtuigen van de gevolgen van een bandeloze medische 
macht die van de patiënt geen inspraak duldt, neemt hij een foto op van een man wiens 
onderlichaam geheel is weggeopereerd. De man werd nooit gekend in de ingrepen die hem te 
wachten stonden en dat, schrijft Van den Berg, had nooit mogen gebeuren. De groeiende medisch-
technische macht vereist inspraak in het handelen van de arts. Van den Berg pleit voor een 
horizontale arts-patiënt relatie: 

 
Wat helpt is de techniek, waarvan de arts zelf dienaar is. Beiden, arts en patiënt, voegen zich 
naar die techniek, als in dit opzicht gelijken. Zij staan naast elkaar, waardoor het betamelijk is dat 

                                                 
30 Van den Berg (1969: 23) 
31 van den berg (1969:26) Zie noot 17 voor een voorbeeld van iemand die met betrekking tot patiënten met een 
waterhoofd en heel andere mening is toegedaan dan Van den Berg. 
32 Van den Berg (1969: 27) Hier gaat Van den Berg ver. Hij onderstrept weliswaar dat het niet zozeer vanwege het 
gebrek is, dat het kind gedood zou moeten worden. “Ik ben de laatste om te geloven dat tekort en gebrek geen zin 
hebben”, schrijft hij. “Maar dat het geoorloofd zou zijn , een door de medische macht ernstig beschadigd kind door die 
macht in leven te houden, en niet met die macht tijdig te doden, wil er bij mij niet in” Van den Berg (1969: 28). Het is 
met name het standpunt van Van den Berg over dit geval dat op zijn minst menig wenkbrauw zal hebben doen fronzen 
en ook vanuit de huidige ethiek door velen zou worden afgekeurd. Het jongetje op de foto heeft weliswaar sterk 
mismaakte armpjes en beentjes, maar wie het lijf afdekt ziet een volstrekt normaal en vrolijk kindergezicht, stralend 
lachend naar de camara. 
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zij praten, overleggen, dat is samen te bezien hoe de kansen liggen, en wat er precies moet 
gebeuren.33 
 

Ook als de patiënt niet (meer) zelf aanspreekbaar is, zouden medisch-technisch mogelijkheden niet 
zonder meer tot op de bodem toe dienen te worden uitgeput. De laatste casus die Van den Berg 
beschrijft, is een fictief voorbeeld van medische ethiek zoals hij dat destijds in de toekomst voor 
zich zag. Het gaat daarbij om een volledig afhankelijke oude vrouw die alleen nog in bed ligt, en 
haar dochter slechts nog ‘juffrouw’ noemt. Dochter en schoonzoon overleggen met de arts, die 
aangeeft dat het alleen nog verder bergafwaarts zal gaan. “Dokter”, zou de schoonzoon zeggen, 
“wij willen dat niet. Dat zou mijn schoonmoeder zelf ook niet gewild hebben. Wij willen dat daar 
een einde aan komt”. De arts die het voorstel in overweging neemt “behoort geheel en al tot de tijd 
van de nieuwe ethiek. Hij is ons ver voor” schrijft Van den Berg in 1969, en laat de arts 
antwoorden: 

 
Ik heb eerbied voor uw wens, en ik wil u steunen. Ik geloof ook niet, dat uw moeder dit zou 
willen. Niemand wil een dergelijk bestaan, niet voor zichzelf, niet voor anderen. Komt u morgen 
maar om tien uur hier. Elke week vergadert op die tijd onze Commissie, die vragen van deze 
orde bespreekt. Op de volgende dag komen ze bijeen, en zal de arts in bijzijn van de kinderen 
een dodende injectie toedienen.34 

 
Het boek sluit af met het medisch ethische devies dat de versleten absolute eerbied voor het leven 
zou moeten vervangen. Het nieuwe devies zou voortaan moeten luiden: “het is de arts geboden het 
menselijk leven te behouden, te sparen en te verlengen waar en wanneer dat zinvol is” (cursivering 
Dvt).35 Het nieuwe criterium voor medisch handelen zou dus ‘zin’ moeten worden. En of iets 
zinvol of zinledig zou zijn, was iets dat de arts bij voorkeur samen met de patiënt moest gaan 
bepalen. Het devies zou het uitgangspunt vormen voor een onderzoek dat de Gezondheidsraad in 
1972 in opdracht van de overheid publiceerde. Dat onderzoek, waar ik in het komende hoofdstuk 
op in zal gaan, moest onder andere leiden tot een helder begrippenkader ten aanzien van medisch 
handelen rond het levenseinde. 
 
2.6 Steen in de vijver 
Het geschrift van Van den Berg is een voorbeeld van een boek dat wordt gepubliceerd op het juiste 
moment, op de juiste plaats, en met een toonzetting die precies de snaar raakt die gevoelig lag in 
artsenland en ver daarbuiten. Het werd in zeven jaar twintig maal herdrukt en gerecenseerd in 
diverse tijdschriften.36 In recente historische analyses komt het boek steeds naar voren als 
scharnierpunt in de toenmalige medisch ethische discussie.37 

Van den Berg was zeker niet de enige die opriep tot herziening van de traditionele medisch 
ethische regels en ook de contouren van de handelingen schetste die niet langer ontoelaatbaar 
moesten worden geacht. In hetzelfde jaar als Van den Berg publiceerde bijvoorbeeld ook de 
invloedrijke moraaltheoloog Sporken een boek waarin hiertoe werd aangespoord. De zenuwarts en 
neuroloog Prick publiceerde in 1969 een artikel in Medisch Contact waarin hij stelt dat het adagium 
‘absolute eerbied voor het leven’ niet meer voldoende is als leidraad voor het handelen van de 

                                                 
33 Van den Berg (1969: 34) 
34 Van den Berg (1969: 46) 
35 Van den berg (1969: 47)  Daar voegt Van den Berg direct aan toe “bij dit devies hoeft het schrikbeeld van de jaren 
’33-’45 niet te verrijzen”. 
36 Weyers (2004: 73) 
37 Kater karakteriseert het als “een steen in de vijver”, Kater (2002 53); Weyers spreekt van een “sterke impuls” in “het 
debat over ingrijpen in het levenseinde” Weyers (2004: 71); en Kennedy omschrijft hoe het boek door medestanders 
“werd bejubeld als klaroenstoot voor de mondigheid van de patiënt. Kennedy (2002: 87). De filossof Zwart ten slotte, 
gaat nog een stapje verder en beschouwt het boek als “het eerste hoofdstuk van de huidige medische ethiek”. Geciteerd 
in Kater (2003: 46). 
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arts.38 De taak van de arts zou opnieuw omschreven moeten worden. Prick verdeelt het handelen 
van de arts daartoe over drie hoofdcategorieën: het leven behouden waar dat zinvol is; het lijden 
verzachten; en het begeleiden van het sterven.39 

Ik noem het artikel van Prick omdat het leidde tot een ongemeend felle discussie tussen 
enerzijds praktiserende artsen die zich achter de opstelling van Prick schaarden, en anderzijds de 
jurist Goudsmit. Goudsmit - één van de eerste juristen die zich in Nederland bezighield met 
gezondheidsrecht - schrijft in een reactie op Prick’s artikel dat hij het onacceptabel acht het 
genoemde adagium ter discussie te stellen. Hij besluit zijn betoog daarover met de woorden: 
 

Principes obstare oportet. Nog steeds wil ik stellen, dat de eerbied voor het leven – zelfs voor 
het laastste sprankje leven – uitgangspunt voor denken en doen moet zijn en dat voor behoud 
daarvan, zo mogelijk, ook buitengewone middelen moeten worden ingezet.40 

 
De stellingname leidde tot verontwaardigde en afwijzende reacties van artsen. De ingezonden brief 
van internist A.W.M. Pompen was de meest vinnige: 

 
Ik acht de humaniteit-tot-het-uiterste van Mr. C.J. Goudsmit een aanwijsbaar gevaar voor een 
ontaarding van de geneeskunst tot strikte inhumaniteit. Mag ik hem, met het risico van 
gebiedsoverschrijding mijnerzijds, de Romeins-rechtelijke wijsheid – Summa jus summa injuria 
– bescheidenlijk ter transpositie op de Geneeskunst aanbevelen? Overigens, mogelijk overweegt 
onze Maatschappij een revisie ten deze van haar geschrift “Medische Ethiek en Gedragsleer”, 
dat door Mr. Goudsmit als getuigenis wordt aangehaald en de leek kennelijk naar onwerkelijke 
hoogten kan voeren.41 

 
De discussie in Medisch Contact vloeide voort uit een van de laatste stuiptrekkingen van de starre 
medische ethiek van weleer, die sindsdien door haast iedereen ter ziele werd gedragen. 

Zo gespannen als in de hier beschreven confrontatie was de verhouding tussen artsen en 
juristen doorgaans niet, en evenmin was de opvatting van Goudsmit representatief voor de hele 
juridische beroepsgroep.42 Zo betoogt de juriste Van Till- d’Aulnis de Bourouill in 1970 dat 
medische handelingen die noodzakelijk zijn om een humaan levenseinde te waarborgen in sommige 
gevallen wel degelijk gerechtvaardigd zouden kunnen worden vanuit medisch-ethisch en juridisch 
opzicht.43 Welke medische handelingen dat dan waren, in welke gevallen die gerechtvaardigd 
zouden zijn, en welke van die handelingen als euthanasie zouden moeten worden aangemerkt, zou 
vanaf 1970 het brandpunt van discussie zijn. Dat zal in het volgende hoofdstuk worden besproken. 

Samenvattend is in dit hoofdstuk achtereenvolgens geschetst hoe ontwikkelingen in de 
geneeskunde leidden tot situaties waarin onduidelijkheid ontstond over de vraag of men te maken 
had met een ‘levende’ of een ‘dode’. De fundamentele categorieën ‘dood’ en ‘leven’ vervaagden en 
moesten opnieuw worden afgebakend. En daarnaast werd de oude interpretatie van het elementaire 
medisch ethische principe van absolute eerbied voor het leven, niet meer toereikend geacht om te 
dienen als leidraad voor medisch handelen. De opvatting dat ‘eerbied voor het leven’ verwijst naar 
een absoluut gebod aan de arts alles te doen om leven te sparen en zo mogelijk te verlengen, werd 
langzaam maar zeker verruild voor de opvatting dat eerbied voor het leven moet worden betracht 
waar en wanneer dat zinvol is. En om te bepalen wat zinvol is en wat niet, zou de arts zijn oor meer 

                                                 
38 Prick (1969: 83-86) 
39 Weyers (2004: 75) 
40 Goudsmit (1969: 386) 
41 Pompen (1969: 504) 
42 Dit in tegenstelling tot de verhouding tussen ethici en juristen. Kater schetst de verhouding tussen juristen en ethici 
in dat debat als een disciplinaire strijd waarin over en weer zeggenschap wordt geclaimd over het antwoord op de 
ethische of juist juridische vragen die werden opgeworpen. Kater (2002) 
43 Van Till in Griffiths, Bood & Weyers (1998: 49) 
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dan voorheen te luister moeten leggen bij de patiënt of in geval van wilsonbekwaamheid bij 
degenen die de belangen van de patiënt het best zouden kunnen behartigen. 

De ontwikkelingen hadden als gevolg dat een scala aan medische handelingen die voorheen 
medisch ethisch ontoelaatbaar waren en juridisch werden gerekend tot de in het Wetboek van 
Strafrecht omschreven ‘misdrijven tegen het leven gericht’, anders werden bekeken. Begin jaren 
zeventig leidde deze vernieuwde blik tot een langdurig debat over het classificeren van medisch 
handelen rond het levenseinde. In het komende hoofdstuk wordt dat debat omschreven aan de 
hand van diverse overheidsrapporten die daarover in de jaren zeventig en tachtig verschenen.



 




