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Een mensenrechtelijke interpretatie van de
uitspraken van de Hoge Raad over euthanasie
bij mensen met dementie
Mr. dr. N. Rozemond*

1. Inleiding: mensenrechtelijke en gezondheids-
rechtelijke leemten

Op 21 april 2020 wees de Hoge Raad een arrest en een
beschikking in de spraakmakende zaak van een verpleeg-
huisarts die het leven had beëindigd van een patiënte met
dementie.1 Deze twee uitspraken van de Hoge Raad
hebben veel reacties uitgelokt en ook in Rechtsgeleerd
Magazijn Themis zijn commentaren gepubliceerd van
Aart Hendriks en Govert den Hartogh. Zij wijzen op
een leemte in de uitspraken die ook door andere auteurs
is gesignaleerd: de Hoge Raad besteedt geen aandacht aan
de mensenrechten van patiënten met dementie.2 Hendriks
en Den Hartogh geven niet aan hoe deze leemte zou
kunnen worden opgevuld en dat kan ook niet uit de
overwegingen van de Hoge Raad worden afgeleid. De
belangrijkste rechtsbronnen van de uitspraken zijn de
wettekst en de parlementaire geschiedenis van de Wet
toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdo-
ding (Wtl). De Hoge Raad heeft zelfs een apart document
gepubliceerd met een overzicht van alle relevante passages
uit de Kamerstukken van de Wtl.3 In de door de Hoge
Raad weergegeven Kamerstukken wordt echter ook niet
ingegaan op mensenrechtenverdragen en wettelijke rege-
lingen die het recht op leven en het zelfbeschikkingsrecht
van mensen met dementie beschermen.
Dat is ook niet verwonderlijk, want de Wtl trad op 1 april
2002 in werking. De belangrijkste ontwikkelingen op het
gebied van mensenrechten in verband met patiënten met
dementie vonden na die tijd plaats. Op 13 december 2006
nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een
Handicap (VRPH) aan.4 Dat verdrag trad op 14 juli 2016
in Nederland in werking.5 Op grond van artikel 1 VRPH
zijn mensen met een langdurige mentale of intellectuele
beperking personen met een handicap in de zin van het
verdrag. In haar boek Dementia and human rights uit

2018 noemt Suzanne Cahill het verdrag een paradigma-
wisseling in de rechtsbescherming van mensen met de-
mentie. Deze mensen worden in het verdrag uitdrukkelijk
erkend als personen met rechten die door het verdrag en
andere mensenrechtenverdragen worden beschermd.6

Het doel van het verdrag is ‘het volledige genot door alle
personen met een handicap van alle mensenrechten en
fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid te bevor-
deren, beschermen en waarborgen, en ook de eerbiediging
van hun inherente waardigheid te bevorderen’, aldus arti-
kel 1 VRPH.
Deze paradigmawisseling op het gebied van mensenrech-
ten loopt parallel met fundamentele wijzigingen in het
Nederlandse gezondheidsrecht. Op 1 januari 2020 trad
de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en geestelijk
gehandicapte cliënten (Wzd) in werking. Deze wet is het
resultaat van ‘de emancipatie van het cliëntenperspectief’,
zo blijkt uit de parlementaire geschiedenis van deze wet.7

Artikel 3 lid 1 Wzd bepaalt dat psychogeriatrische cliën-
ten zelf beslissen over de zorg die aan hen wordt verleend.
Op 1 januari 2020 trad ook de wijziging in werking van
artikel 7:448 lid 1 BW. Deze bepaling regelt de wettelijke
informatieplicht van de arts ten opzichte van de patiënt.
Aan deze bepaling werd op 1 januari 2020 toegevoegd
dat de arts de patiënt over medische handelingen moet
voorlichten op een wijze die past bij diens bevattingsver-
mogen. Een tweede toevoeging regelt de wettelijke plicht
van de arts om met de patiënt te overleggen over een
medische handeling.
Ook aan deze wetswijziging ligt een fundamenteel gewij-
zigd inzicht van de wetgever ten grondslag over de ver-
houding tussen artsen en patiënten. De oude bepaling
van artikel 7:448 BW was volgens de memorie van toelich-
ting gebaseerd op ‘het klassieke medische model’ waarin
de adviezen van de arts leidend zijn in plaats van de
wensen van de patiënt. Inmiddels is het klassieke model
in de gezondheidszorg vervangen door ‘het relatiemodel’
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op grond waarvan arts en patiënt gezamenlijk beslissen
over medische handelingen. Dit nieuwe relatiemodel
komt volgens de memorie van toelichting tot uitdrukking
in de gewijzigde wetsbepaling van artikel 7:448 BW.8 De
emancipatie van het cliëntenperspectief en het nieuwe
relatiemodel kunnen worden uitgelegd als onderdelen
van de mensenrechtelijke paradigmawisseling van het
VRPH. Mensen met dementie zijn niet alleen patiënten
met een geestesziekte over wie artsen en vertegenwoordi-
gers beslissen, maar ook personen met rechten die worden
beschermd door wettelijke regelingen en mensenrechten-
verdragen.
Het ontbreken van mensenrechtelijke en gezondheids-
rechtelijke overwegingen in de uitspraken van de Hoge
Raad roept de vraag op of zij wel effectieve bescherming
bieden aan de fundamentele rechten van patiënten met
dementie. Die vraag kan ook worden gesteld in verband
met de recente aanpassingen in de EuthanasieCode 2018
van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie die
zijn gebaseerd op deze uitspraken. Zo regelt de herziene
code dat artsen geen informatie- en overlegplicht hebben
ten opzichte van patiënten met dementie en dat de toedie-
ning van slaapmiddelen is toegestaan zonder overleg met
deze patiënten wanneer zij niet meer in staat zijn om hun
wil daarover te uiten en betekenisvolle communicatie met
hen niet meer mogelijk is.9 Het is volgens de Hoge Raad
aan de arts om te bepalen wanneer dat niet meer mogelijk
is en daarom de schriftelijke wilsverklaring van een
patiënt van toepassing is.10 Uit de zaak die tot de uitspra-
ken van de Hoge Raad leidde, blijkt dat de betrokken
arts van oordeel was dat de patiënte niet meer in staat
was om haar wil te uiten en communicatie met haar niet
meer mogelijk was, ook al begreep de patiënte wel wat
euthanasie was en kon zij daarover ook haar keuze ken-
baar maken: zij wilde nog geen euthanasie.11 Dit precedent
laat zien hoe ruim de bevoegdheid van artsen kan zijn bij
de interpretatie van schriftelijke en mondelinge wilsver-
klaringen van patiënten.
Het is de vraag in hoeverre een dergelijke ruime bevoegd-
heid van artsen om over levensbeëindigingen te beslissen
in overeenstemming is met de mensenrechten van patiën-
ten met dementie. Bij beslissingen daarover zijn het recht
op leven, de persoonlijke levenssfeer en de lichamelijke
integriteit van deze patiënten in het geding. Deze rechten
worden beschermd door het EVRM, het VRPH en de
Nederlandse Grondwet. Op grond van artikel 10 en 11
Grondwet moeten inbreuken op deze grondrechten
wettelijk worden geregeld. Zij kunnen daarom niet wor-
den gebaseerd op een code die aangeeft wat het beleid
van de toetsingscommissies is bij het beoordelen van le-
vensbeëindigend handelen van artsen. Bovendien vallen
de beslissingen daarover onder de bestaande wettelijke
regelingen van artikel 7:448 BW en artikel 3 Wzd. Van
deze wettelijke regelingen kan niet in een code of in uit-
spraken van toetsingscommissies worden afgeweken. Met
deze mensenrechtelijke en gezondheidsrechtelijke com-

plicaties hebben de toetsingscommissies kennelijk geen
rekening gehouden toen zij de EuthanasieCode 2018 in
november 2020 wijzigden.
Alle aspecten van levensbeëindiging bij mensen met de-
mentie hebben een mensenrechtelijk aspect, niet alleen
de levensbeëindiging en de toediening van verdovende
medicatie, maar ook de uitleg van schriftelijke wilsverkla-
ringen, de beoordeling van wilsbekwaamheid, de vervaar-
diging van filmbeelden van patiënten en het onderzoek
door SCEN-artsen.12 Deze handelingen en de wijze
waarop ze zijn geregeld, moeten een toetsing kunnen
doorstaan aan de toepasselijke mensenrechten van perso-
nen met een handicap.
Het centrale mensenrecht in verband met euthanasie is
het zelfbeschikkingsrecht van personen met een handicap.
Bepaalde handelingen (onderzoeken, filmen, verdoven,
beëindigen van levens) kunnen slechts met toestemming
van de betrokken patiënten worden verricht. Het uitgangs-
punt van het VRPH is dat personen met een handicap
handelingsbekwaam zijn ‘in alle aspecten van het leven’
(artikel 12 lid 2 VRPH). Handelingsbekwaamheid bete-
kent dat een persoon de bevoegdheid heeft om rechtshan-
delingen te verrichten. Gelet op de ruime formulering
van artikel 12 lid 2 VRPH en de strekking van het verdrag
(gelijke bescherming van de autonomie van personen met
een handicap) kan deze bepaling zo worden uitgelegd dat
personen met een handicap het beslissingsrecht hebben
over alle aspecten van hun leven.13 Dat moet daarom ook
het uitgangspunt zijn bij beslissingen over het beëindigen
van de levens van personen met een handicap. Zij hebben
op voet van gelijkheid met anderen het recht om zelf te
beslissen of hun leven moet worden beëindigd en op welk
moment en op welke wijze dat moet gebeuren. Dit bete-
kent niet dat zij ook een recht hebben op levensbeëindi-
ging door een arts, maar wel dat alleen zijzelf kunnen
beslissen dat hun leven in bepaalde gevallen kan worden
beëindigd.
Deze (voorlopige) interpretatie laat zien hoe problema-
tisch de uitspraken van de Hoge Raad zijn. Op alle rele-
vante beslispunten waarover de Hoge Raad heeft geoor-
deeld, ontbreken gezondheidsrechtelijke en mensenrech-
telijke overwegingen in de uitspraken. Het Regionaal
Tuchtcollege Den Haag verwees in deze zaak wel uitdruk-
kelijk naar het recht van de patiënte om over haar eigen
leven te beschikken en naar gezondheidsrechtelijke bepa-
lingen die dat recht beschermen, waaronder artikel 7:448
BW en de regelgeving rond dwangbehandeling en
dwangmedicatie (sinds 1 januari 2020 de Wzd). Het
Centraal Tuchtcollege bevestigde het oordeel daarover
van het Regionaal Tuchtcollege.
Weliswaar traden de Wzd en de wijziging van artikel
7:448 BW pas op 1 januari 2020 in werking, dus na het
levensbeëindigende handelen van de arts op 22 april 2016,
maar uit de beslissingen van het Regionaal Tuchtcollege
en het Centraal Tuchtcollege kan worden afgeleid dat de
normen uit deze wettelijke regelingen al eerder golden

Kamerstukken II 2017/18, 34994, nr. 3, p. 3.8.
EuthanasieCode 2018 (herziene versie 2020), p. 40 en 42, te vinden op euthanasiecommissie.nl.9.
HR 21 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:712, r.o. 4.3.3, 4.5.2, 4.5.3, 4.6.2, 4.6.3, 4.7.2 en 4.8.2, NJ 2020/428.10.
Hierop ga ik hierna uitgebreid in. Zie par. 6. De visie van de arts.11.
SCEN staat voor Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland. Deze steun wordt georganiseerd door de KNMG.12.
In die zin K. Blankman, ‘Meerderjarigenbescherming en (on)bekwaamheid’, NJB 2019/158, p. 197.13.
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op grond van de algemene zorgvuldigheidseisen (de
‘professionele standaard’) van artikel 47 Wet BIG en arti-
kel 7:453 BW. Bepaalde normen, zoals de informatie- en
overlegplicht van artsen, waren ook al eerder uitgewerkt
in medische richtlijnen, zoals de Modelrichtlijn en het
Stappenplan voor het beoordelen van wilsbekwaamheid
van de KNMG uit 2004.14 Bovendien blijkt uit de beslis-
singen van de tuchtcolleges en de wettelijke regelingen
waarnaar zij verwijzen dat deze zorgvuldigheidsnormen
inmiddels een uitdrukkelijke wettelijke basis hebben voor
toekomstige euthanasiegevallen.
Een vergelijkbare redenering geldt voor het Verdrag in-
zake de Rechten van Personen met een Handicap. Dat
verdrag trad op 14 juli 2016 in Nederland in werking en
gold daarom nog niet op het moment dat de arts in deze
zaak het leven van de patiënte beëindigde. De staten die
partij zijn bij het verdrag ‘bevestigen opnieuw’ dat perso-
nen met een handicap als persoon voor de wet worden
erkend (artikel 12 lid 1 VRPH). De strekking van het
VRPH is de uitdrukkelijke bevestiging van de rechten
van personen met een handicap die zij al eerder hadden
op grond van algemene mensenrechtenverdragen, zoals
het recht op leven en het zelfbeschikkingsrecht op grond
van artikel 2 en 8 EVRM.
Bovendien had de Hoge Raad in het belang van de wet
moeten ingaan op de wettelijke regelingen en de mensen-
rechtenverdragen zoals deze golden op het moment dat
de Hoge Raad zijn uitspraken deed. Cassatie in het belang
van de wet heeft immers geen rechtsgevolgen voor de
betrokken partijen, maar is alleen bedoeld om duidelijk-
heid te geven met het oog op andere gevallen, zo meldt
de Hoge Raad zelf op zijn eigen website (zie ook artikel
78 lid 7 Wet RO).15 Ter bevordering van die duidelijkheid
had de Hoge Raad moeten aangeven wat de rechtsgevol-
gen zijn van geldende wettelijke regelingen en mensen-
rechtenverdragen voor toekomstige euthanasiegevallen.
Op grond van artikel 94 Grondwet kan de Wtl ook niet
worden toegepast indien de toepassing onverenigbaar is
met mensenrechtenverdragen.16 Daarom moeten de Wtl
en de uitspraken van de Hoge Raad in overeenstemming
met het EVRM en het VRPH worden uitgelegd.17 Het
ligt voor de hand om de beslissingen van het Regionaal
Tuchtcollege Den Haag en het Centraal Tuchtcollege als
uitgangspunt te nemen voor een mensenrechtelijke inter-
pretatie, omdat deze beslissingen zijn gebaseerd op het
mensenrecht van personen met dementie om over hun
eigen leven te beschikken. Voordat ik een mensenrechte-
lijke interpretatie van de uitspraken van de Hoge Raad
geef, zal ik eerst ingaan op de vraag wat de Hoge Raad
precies heeft overwogen ten aanzien van de beslissingen
van de tuchtcolleges. Weliswaar heeft de Hoge Raad de
beslissing van het Centraal Tuchtcollege vernietigd in het
belang van de wet, maar de inhoudelijke beoordeling

door de Hoge Raad was beperkt tot de uitleg van de
schriftelijke wilsverklaring door de tuchtcolleges. Over
de gezondheidsrechtelijke en de mensenrechtelijke over-
wegingen in de beslissingen van de tuchtcolleges zwijgt
de Hoge Raad in beide uitspraken.

2. Wat heeft de Hoge Raad beslist?

In de zaak die tot de uitspraken van de Hoge Raad leidde,
stond de vraag ter discussie of een verpleeghuisarts in
overeenstemming had gehandeld met de zorgvuldigheids-
eisen van artikel 2 Wtl, met name de eis dat aan de
levensbeëindiging een vrijwillig en weloverwogen verzoek
van de patiënte ten grondslag moet liggen in de vorm van
een schriftelijk verzoek (artikel 2 lid 1 onder a en lid 2
Wtl). De arts beëindigde het leven van haar patiënte door
een slaapmiddel in haar koffie te doen en haar vervolgens
een dodelijk middel toe te dienen via een infuus. De arts
had de patiënte niet geïnformeerd over de beslissing om
haar leven te beëindigen en de arts had over die beslissing
ook niet met de patiënte overlegd.
De grondslag van de levensbeëindiging was de schriftelij-
ke wilsverklaring van de patiënte waarin zij had aangege-
ven dat zij niet wilde worden opgenomen in een verpleeg-
huis en dat zij dan euthanasie wilde. Zij had daarin echter
ook bepaald dat zij euthanasie wilde wanneer zij daarvoor
zelf de tijd rijp achtte en dat had zij nog niet aangegeven.
Zij had in een gesprek met haar huisarts juist gezegd dat
zij nog geen euthanasie wilde, waarna zij in het verpleeg-
huis werd opgenomen. De verklaring dat zij nog geen
euthanasie wilde, herhaalde zij verschillende malen tegen-
over de verpleeghuisarts. Deze arts besloot ondanks die
mondelinge verklaringen om toch het leven van de
patiënte te beëindigen op grond van haar schriftelijke
verklaring, omdat de patiënte naar het oordeel van de arts
wilsonbekwaam was geworden en ondraaglijk leed ten
gevolge van haar ziekte.18

De Regionale Toetsingscommissie Euthanasie was van
oordeel dat de arts de schriftelijke wilsverklaring niet had
mogen uitvoeren vanwege het voorbehoud dat de
patiënte had gemaakt in haar wilsverklaring, namelijk dat
zij zelf wilde aangeven wanneer zij de tijd rijp achtte voor
euthanasie. Het Regionaal Tuchtcollege Den Haag volgde
deze redenering van de toetsingscommissie en het Cen-
traal Tuchtcollege bevestigde de beslissing van het Regio-
naal Tuchtcollege.19 In de strafzaak tegen de arts volgde
de rechtbank Den Haag echter een andere redenering.
Volgens de rechtbank had de schriftelijke verklaring de
strekking dat de patiënte de regie over haar levenseinde
uit handen wilde geven aan de arts op het moment dat

Zie hierna par. 5. Beoordeling van wilsbekwaamheid.14.
hogeraad.nl/over-ons/bijzondere-taken-hoge-raad-procureur-generaal/cassatie-belang-wet/.15.
Artikel 94 Grondwet luidt: ‘Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet
verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.’

16.

Zie hierover J.W.A. Fleuren, Tekst & Commentaar Grondwet en Statuut, art. 94 Grondwet, aant. 1, 3 en 4.17.
Zie voor de verklaringen van de patiënte Regionaal Tuchtcollege Den Haag 24 juli 2018, ECLI:NL:TGZRSGR:2018:165, r.o. 2.13 en Rb.
Den Haag 11 september 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:9506, r.o. 4.4.1.

18.

Regionaal Tuchtcollege Den Haag 24 juli 2018, ECLI:NL:TGZRSGR:2018:165, r.o. 5.9, bevestigd in Centraal Tuchtcollege 19 maart 2019,
ECLI:NL:TGZCTG:2019:68, r.o. 4.8. Zie voor het oordeel van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie Oordeel 2016-85, te vinden
op euthanasiecommissie.nl.

19.
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zij wilsonbekwaam zou zijn geworden en in het verpleeg-
huis zou worden opgenomen.20

De Hoge Raad casseerde de beslissing van het Centraal
Tuchtcollege op het punt van de schriftelijke wilsverkla-
ring. De tuchtcolleges hadden volgens de Hoge Raad niet
de toetsingscommissie mogen volgen in de uitleg van de
schriftelijke verklaring, maar een zelfstandig oordeel
daarover moeten geven op grond van artikel 47 Wet BIG:
de professionele standaard (de inzichten en normen van
de medische wetenschap) waaraan de tuchtcolleges het
handelen van artsen moeten toetsen.21 Bovendien hadden
de toetsingscommissie en de tuchtcolleges een te beperkte
opvatting over de wijze waarop een schriftelijke wilsver-
klaring moet worden uitgelegd. De uitleg moet niet alleen
worden gebaseerd op tekst van de schriftelijke verklaring,
maar ook op de bedoelingen van de patiënte. Die bedoe-
lingen kunnen ook uit andere bronnen worden afgeleid,
zoals verklaringen van familie en artsen. De Hoge Raad
casseerde in het belang van de wet de beslissing van het
Centraal Tuchtcollege, omdat het college volgens de Hoge
Raad net als het Regionaal Tuchtcollege een te beperkt
beoordelingskader heeft gehanteerd en een te beperkte
uitleg heeft gegeven aan de schriftelijke wilsverklaring.22

Tegen de beslissing van het Centraal Tuchtcollege kon
de arts zelf geen cassatieberoep instellen. Er was uitslui-
tend een vordering tot cassatie in het belang van de wet
door de procureur-generaal mogelijk (artikel 75 Wet
BIG). Na een cassatie in het belang van de wet wordt de
zaak niet teruggewezen naar het Centraal Tuchtcollege.
Het gevolg daarvan is dat het Centraal Tuchtcollege in
dit geval niet een nieuwe beslissing kon nemen met inacht-
neming van de overwegingen van de Hoge Raad. Op
grond van artikel 52 Wet BIG had de arts echter wel
herziening kunnen verzoeken van de beslissing van het
tuchtcollege.23 Dat heeft de arts niet gedaan, waardoor
de tuchtrechtelijke waarschuwing voor haar blijft gelden.
Uit de cassatie in het belang van de wet kan ook niet
zonder meer worden afgeleid dat de tuchtrechtelijke
waarschuwing van de arts onterecht is. Daarvoor zou een
nieuwe beoordeling van de zaak nodig zijn op grond van
artikel 47 Wet BIG in overeenstemming met de overwe-
gingen daarover van de Hoge Raad.24 Dat hadden de
tuchtcolleges kunnen doen wanneer de arts wel herziening
van de waarschuwing had verzocht. De tuchtcolleges
hadden dan alsnog een zelfstandig oordeel moeten geven
over de betekenis van de schriftelijke wilsverklaring op
grond van artikel 47 Wet BIG. Het staat niet bij voorbaat
vast dat de tuchtcolleges de rechtbank hadden gevolgd
in haar uitleg van de schriftelijke verklaring. Ook ten
aanzien van het strafrechtelijke oordeel van de rechtbank
hebben de tuchtcolleges immers een zelfstandige taak op
grond van artikel 47 Wet BIG. Bij de uitleg van de
schriftelijke wilsverklaring hadden de tuchtcolleges bo-
vendien de mensenrechtelijke vraag moeten betrekken

of het EVRM en het VRPH in dit geval de arts de ruimte
boden voor levensbeëindiging op grond van de schrifte-
lijke wilsverklaring. Zoals hierna zal blijken, zijn er fun-
damentele mensenrechtelijke bezwaren aan te voeren te-
gen de wijze waarop de rechtbank de schriftelijke verkla-
ring heeft uitgelegd. Op grond van die mensenrechtelijke
bezwaren hadden de tuchtcolleges opnieuw kunnen be-
slissen dat de arts in dit geval onzorgvuldig heeft gehan-
deld bij de uitleg van de schriftelijke wilsverklaring.

3. Wat heeft de Hoge Raad niet beslist?

Het Regionaal Tuchtcollege was bovendien op nog een
ander punt van oordeel dat de arts onzorgvuldig heeft
gehandeld. Zij had volgens het tuchtcollege de patiënte
over de beslissing van de arts om haar leven te beëindigen
moeten informeren op een wijze die paste bij haar bevat-
tingsvermogen. De arts had vervolgens met de patiënte
moeten overleggen over deze beslissing om te proberen
daarvoor toestemming van de patiënte te verkrijgen. Het
tuchtcollege voerde daarvoor de wettelijke informatie-
plicht van de arts aan uit artikel 7:448 lid 1 BW en het
toestemmingsrecht van de patiënte uit artikel 7:450 BW.
Verder verwees het tuchtcollege naar ‘de regelgeving rond
dwangbehandeling en dwangmedicatie’ (sinds 1 januari
2020 de Wzd). Ten slotte noemde het tuchtcollege het
recht van de patiënte om over haar eigen leven te beschik-
ken. Dat recht raakt de patiënte niet kwijt wanneer zij
dement wordt, aldus het tuchtcollege. Het Centraal
Tuchtcollege bevestigde deze oordelen van het Regionaal
Tuchtcollege.25

Deze oordelen van de tuchtcolleges zijn ‘zelfstandige
oordelen’ op grond van artikel 47 Wet BIG. In deze zaak
heeft de toetsingscommissie zich niet uitgelaten over de
informatie- en overlegplicht van de arts en het toestem-
mingsvereiste op grond van artikel 7:448 en 7:450 BW,
de regelgeving rond dwangbehandeling en dwangmedica-
tie en het recht van de patiënte om over haar eigen leven
te beschikken. Dat betekent dat de tuchtcolleges de toet-
singscommissie op het punt van informatie, overleg, toe-
stemming en zelfbeschikking niet hebben gevolgd, zoals
de tuchtcolleges dat wel hebben gedaan bij de uitleg van
de schriftelijke wilsverklaring. Op het punt van de uitleg
van de schriftelijke wilsverklaring voldeden de uitspraken
van de tuchtcolleges om die reden niet aan artikel 47 Wet
BIG.26 Deze redenering van de Hoge Raad kan echter
niet worden gevolgd ten aanzien van de overweging van
de tuchtcolleges over de informatie- en overlegplicht van
de arts en het zelfbeschikkingsrecht van de patiënte. De
uitspraken van de tuchtcolleges hierover voldoen daarom
aan het vereiste van de Hoge Raad dat de tuchtcolleges
zelfstandige oordelen over het handelen van een arts
dienen te geven op basis van artikel 47 Wet BIG. Dat
hebben de tuchtcolleges op dit punt wel gedaan. De

Rb. Den Haag 11 september 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:9506, r.o. 4.4.4.20.
Zie ook artikel 7:453 BW.21.
Zie HR 21 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:713, r.o. 5, 6 en 7, NJ 2020/429, m.nt. P.A.M. Mevis.22.
Zie het interview met de arts in de Volkskrant van 23 oktober 2020.23.
Zie voor de tuchtrechtelijke herzieningsprocedure artikel 23-32 van het Tuchtrechtbesluit BIG.24.
Regionaal Tuchtcollege Den Haag 24 juli 2018, ECLI:NL:TGZRSGR:2018:165, r.o. 5.13, bevestigd in Centraal Tuchtcollege 19 maart
2019, ECLI:NL:TGZCTG:2019:68, r.o. 4.9.

25.

HR 21 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:713, r.o. 5.3, NJ 2020/429.26.
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oordelen van de tuchtcolleges over de informatie- en
overlegplicht van de arts en het zelfbeschikkingsrecht
van de patiënte geven bovendien de huidige inzichten en
normen van de medische wetenschap weer die kunnen
worden afgeleid uit artikel 7:448 BW, de Wzd en het
VRPH. De Hoge Raad geeft in zijn tuchtrechtelijke be-
schikking ook niet aan dat de oordelen van de tuchtcolle-
ges op dit punt onjuist zijn. De Hoge Raad geeft in deze
beschikking geen oordeel over de gezondheidsrechtelijke
en mensenrechtelijke overweging uit de uitspraken van
de tuchtcolleges met betrekking tot de informatie- en
overlegplicht van de arts en het recht van de patiënte om
over haar eigen leven te beschikken.27

Het ontbreken van gezondheidsrechtelijke en mensen-
rechtelijke overwegingen in de uitspraken van de Hoge
Raad roept de vraag op hoe deze uitspraken moeten
worden uitgelegd in het licht van het EVRM en het
VRPH. Een antwoord kan worden gevonden in de uit-
spraken zelf. Cassatie in het belang van de wet van
tuchtrechtelijke beslissingen heeft immers een beperkte
strekking. De rechtsgevolgen van deze beslissingen blijven
in stand, tenzij een arts herziening van een beslissing
verzoekt en de tuchtcolleges hun beslissing vervolgens
herzien. Cassatie in het belang van de wet is vooral van
belang vanwege de algemene aanwijzingen van de Hoge
Raad voor nieuwe medische tuchtzaken.
De belangrijkste aanwijzing van de Hoge Raad is dat de
tuchtcolleges in euthanasiezaken zelfstandige oordelen
moeten geven op grond van artikel 47 Wet BIG. Daarom
moeten de zelfstandige oordelen van de tuchtcolleges in
deze zaak worden beschouwd als de geldende professio-
nele standaard in de zin van artikel 47 Wet BIG. Die
standaard kan worden gebaseerd op de wettelijke bepa-
lingen waarnaar de tuchtcolleges in hun beslissingen
verwijzen en die wettelijke bepalingen berusten op het
mensenrechtelijk beschermde recht van mensen met de-
mentie om over hun eigen leven te beschikken waarnaar
de tuchtcolleges eveneens verwijzen. De uitspraken van
de Hoge Raad kunnen slechts worden gevolgd voor zover
zij een toetsing aan de toepasselijke mensenrechtenverdra-
gen kunnen doorstaan en in overeenstemming met die
verdragen kunnen worden uitgelegd.

4. Het recht om over het eigen levenseinde te
beschikken

Het Regionaal Tuchtcollege Den Haag verwees in zijn
beslissing op twee plaatsen naar het recht van de patiënte
om over haar eigen leven te beschikken. Dat recht is vol-
gens het tuchtcollege allereerst de grondslag van de wet-
telijke informatie- en overlegplicht van de arts. Bovendien
oordeelde het tuchtcollege dat de opvatting van de arts
onjuist is dat zij ook met de levensbeëindiging had kun-
nen doorgaan wanneer de patiënte tegen haar had gezegd
dat ze dat niet wilde (wat de patiënte in de gesprekken
met haar ook herhaaldelijk heeft gezegd). De arts was

van mening dat een dergelijke wilsuiting van een demente
patiënte geen betekenis heeft. Volgens het tuchtcollege
is die opvatting van de arts onjuist. Ook demente patiën-
ten behouden het recht om alsnog euthanasie te weigeren,
aldus het tuchtcollege.28 Ook deze overweging kan wor-
den opgevat als een verwijzing naar het mensenrechtelijk
beschermde recht van de patiënte om over haar eigen le-
ven te beschikken.
In verband met het recht om over het eigen leven te be-
schikken zijn twee ontwikkelingen van belang in de
rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van
de Mens na de inwerkingtreding van de Wtl. Allereerst
heeft het EHRM in het algemeen het recht van personen
erkend om te beslissen met welke middelen en op welk
moment hun leven wordt beëindigd. Dat recht wordt
volgens het hof beschermd door artikel 8 lid 1 EVRM:
het recht op respect voor het privéleven van een per-
soon.29 Deze algemene erkenning van recht om te beslis-
sen met welke middelen en op welk moment het eigen
leven wordt beëindigd, heeft mensenrechtelijke conse-
quenties voor personen met een handicap. Zij kunnen op
grond van artikel 12 lid 1 en 2 VRPH een gelijke aan-
spraak maken op het recht om over hun eigen levenseinde
te beschikken. Het recht om over het eigen levenseinde
te beschikken moet daarom het uitgangspunt zijn bij het
beoordelen van gevallen van euthanasie bij mensen met
dementie, zoals de tuchtcolleges dat deden in deze zaak.
Een tweede ontwikkeling betreft de bescherming van het
recht op leven van bijzonder kwetsbare personen in de
gezondheidszorg. Staten zijn verplicht om regelgeving af
te kondigen op grond waarvan zorginstellingen worden
gedwongen om maatregelen te nemen ter bescherming
van het recht op leven van deze personen. In zijn arrest
hierover verwijst het EHRM naar het VRPH dat volgens
het hof van belang is bij de uitleg van het recht op leven
in de zin van artikel 2 EVRM. Daarbij noemt het hof ar-
tikel 10 VRPH (recht op leven), artikel 12 VRPH (gelijke
erkenning voor de wet), artikel 22 VRPH (recht op vrij-
heid en veiligheid) en artikel 25 VRPH (recht op gezond-
heidszorg, recht op informatie en instemmingsrecht in
verband met medische handelingen).30 Uit deze verwijzin-
gen blijkt dat het VRPH een belangrijke rechtsbron is
voor de interpretatie van de rechten uit het EVRM.
Daaruit volgt dat de rechten uit het VRPH ook via het
EVRM en het EHRM kunnen worden gehandhaafd,
waarbij het VRPH medebepalend is voor de uitleg van
algemene mensenrechten voor bijzonder kwetsbare per-
sonen in de gezondheidszorg.31 Uit het EVRM en het
VRPH volgt dat staten verplicht zijn om specifieke regels
af te kondigen en te handhaven ter bescherming van het
recht op leven van personen met een handicap.
Het VRPH is bedoeld om de mensenrechtelijke gelijk-
waardigheid van personen met een handicap vast te leggen
en te bevorderen dat zij dezelfde bescherming van hun
mensenrechten krijgen als personen zonder handicap.
Artikel 12 lid 1 VRPH bepaalt daarom dat de staten die

R.o. 4.9 uit de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege waarin r.o. 5.13 uit de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege wordt bevestigd,
wordt niet beoordeeld in HR 21 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:713, NJ 2020/429.

27.

Regionaal Tuchtcollege Den Haag 24 juli 2018, ECLI:NL:TGZRSGR:2018:165, r.o. 5.10.28.
EHRM 20 januari 2011, 31322/07, r.o. 50 en 51 (Haas/Zwitserland).29.
EHRM 31 januari 2019, 78103/14, r.o. 68 en 103 e.v. (Fernandes de Oliveira/Portugal).30.
Zie hierover Postma 2021, p. 507 e.v.31.
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partij zijn ‘opnieuw bevestigen’ dat personen met een
handicap overal als persoon worden erkend voor de wet.
Daaruit blijkt dat personen met een handicap de rechten
uit het VRPH op grond van algemene mensenrechtenver-
dragen al hadden voordat het VRPH in werking trad.
Artikel 12 lid 2 VRPH bepaalt dat de staten erkennen dat
personen met een handicap op voet van gelijkheid met
anderen ‘in alle aspecten van het leven handelingsbe-
kwaam zijn’. In verband met de gezondheidszorg valt
daarbij te denken aan de bevoegdheid om behandelings-
overeenkomsten te sluiten en beslissingen te nemen over
medische behandelingen (artikel 7:450 BW) en over psy-
chogeriatrische zorg (artikel 3 lid 1 Wzd). Uit de toevoe-
ging dat het om alle aspecten van het leven gaat, kan
worden afgeleid dat het begrip ‘handelingsbekwaamheid’
ruim moet worden uitgelegd. Daarbij kan ook worden
gedacht aan beslissingen over het levenseinde in de vorm
van verzoeken om euthanasie in de zin van artikel 2 lid 1
onder a Wtl en het opstellen van schriftelijke wilsverkla-
ringen op grond van artikel 2 lid 2 Wtl.
In combinatie met de algemene erkenning van het recht
om over het eigen levenseinde te beslissen uit artikel 8
EVRM kan uit artikel 12 lid 2 VRPH worden afgeleid
dat personen met een handicap dat recht moeten kunnen
uitoefenen op voet van gelijkheid met anderen. Dat impli-
ceert allereerst een positief beslissingsrecht: personen met
een handicap kunnen net als andere personen om eutha-
nasie verzoeken op grond van de Wtl. Het recht om over
het eigen levenseinde te beslissen impliceert ook een ne-
gatief beslissingsrecht: personen met een handicap hebben
het recht om euthanasie te weigeren, zoals het Regionaal
Tuchtcollege Den Haag uitdrukkelijk oordeelde. Door
een dergelijke weigering is levensbeëindiging door een
arts op grond van artikel 2 lid 1 onder a en lid 2 Wtl niet
mogelijk. Artikel 12 lid 3 VRPH schrijft bovendien voor
dat staten maatregelen moeten nemen ter ondersteuning
van personen in de uitoefening van hun handelingsbe-
kwaamheid. Artikel 12 lid 4 VRPH bepaalt dat daarbij
de rechten, wil en voorkeuren van personen met een
handicap moeten worden gerespecteerd.
In zijn commentaar op artikel 12 VRPH uit 2014 schrijft
het Comité inzake de Rechten van Personen met een
Handicap dat aan deze bepaling een supported decision-
making regime ten grondslag ligt dat een substituted de-
cision-making regime vervangt. Dat laatste regime is erop
gericht om beslissingen te laten nemen door een vertegen-
woordiger of een arts wanneer een persoon met een
handicap daartoe vanwege zijn of haar handicap niet in
staat is. Het comité wijst een dergelijk vertegenwoordi-
gingsregime uitdrukkelijk af. Volgens het comité moeten
vertegenwoordigingsregimes in de staten die partij zijn
bij het VRPH worden vervangen door het ondersteunings-
regime van artikel 12 VRPH. Het recht van deze staten
moet erop zijn gericht om personen met een handicap zo

veel mogelijk te ondersteunen in het nemen van eigen
beslissingen over alle aspecten van hun leven.32

Het ontbreken van wilsbekwaamheid (mental capacity)
mag volgens het comité niet als argument worden ge-
bruikt om de beslissingsrechten van personen met een
handicap te beperken. Het discriminatoire gebruik van
wilsonbekwaamheid om personen met een handicap niet
zelf te laten beslissen, is volgens het comité in strijd met
artikel 12 lid 2 VRPH.33 De overwegingen van het Regio-
naal Tuchtcollege Den Haag over de informatie- en
overlegplicht van de arts vinden daarom steun in artikel 12
VRPH en het commentaar van het comité. Het informe-
ren van de patiënte en het overleggen met haar over
levensbeëindiging kunnen worden uitgelegd als het on-
dersteunen van de patiënte bij het nemen van haar eigen
beslissing over haar leven op grond van haar eigen wil en
voorkeuren in de zin van artikel 12 lid 3 en 4 VRPH.

5. Beoordeling van wilsbekwaamheid

Volgens het comité kunnen personen met een handicap
een schriftelijke wilsverklaring (advance directive) opstel-
len om hun wil en voorkeuren te verduidelijken in de zin
van artikel 12 lid 4 VRPH. Volgens het comité geldt
daarbij de voorwaarde dat de tekst van de schriftelijke
verklaring moet bepalen wanneer de verklaring van toe-
passing is. Bovendien mag de toepassing ervan niet afhan-
kelijk worden gesteld van de wilsonbekwaamheid van de
persoon met een handicap.34 Ook op dit punt vinden de
oordelen van de tuchtcolleges (en het oordeel van de
toetsingscommissie) steun in het commentaar van het
comité. De schriftelijke wilsverklaring van de patiënte
drukte in dit geval de wil en voorkeur van de patiënte uit
om zelf over haar eigen levenseinde te beslissen. Dat recht
had zij op grond van artikel 2 en 8 EVRM en artikel 12
VRPH ook zonder een dergelijk schriftelijk voorbehoud.
Het recht om over haar eigen leven te beschikken kon zij
niet verliezen door het oordeel van de arts dat zij wilson-
bekwaam zou zijn geworden.
De uitleg van de rechtbank dat de patiënte met haar
schriftelijke verklaring de regie over haar levenseinde uit
handen gaf aan de arts is onverenigbaar met de tekst van
de schriftelijke wilsverklaring en de strekking van artikel
2 en 8 EVRM en artikel 12 VRPH: een patiënte met de-
mentie behoudt het recht om zelf over haar eigen leven
te beschikken, zoals de tuchtcolleges uitdrukkelijk oor-
deelden. De schriftelijke wilsverklaring kan wel worden
gebruikt ter verduidelijking van de wil en voorkeuren
van de patiënt,35 maar de schriftelijke verklaring mag niet
worden gebruikt om het beslissingsrecht van de patiënt
over te dragen aan een arts die daardoor de regie zou
krijgen over het levenseinde van de patiënt. De arts mag
de schriftelijke wilsverklaring ook niet gebruiken om de
wil en voorkeuren van de patiënt te negeren, de patiënt

Committee on the Rights of Persons with Disabilities, General comment No. 1 (2014). Article 12: Equal recognition before the law, punt
3, 13 en 15 (ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx).

32.

Committee on the Rights of Persons with Disabilities, General comment No. 1 (2014). Article 12: Equal recognition before the law, punt
13 en 15.

33.

Committee on the Rights of Persons with Disabilities, General comment No. 1 (2014). Article 12: Equal recognition before the law, punt
17.

34.

In die zin ook HR 21 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:712, r.o. 4.3.2, NJ 2020/428.35.
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niet te informeren over een voorgenomen levensbeëindi-
ging en daarover niet met de patiënt te overleggen.
Het argument dat de patiënte wilsonbekwaam zou zijn
geworden en om die reden haar zelfbeschikkingsrecht
niet meer kon uitoefenen,36 is in strijd met artikel 2 en 8
EVRM, artikel 12 lid 2 VRPH en het commentaar daarop
van het comité. Dat argument is een voorbeeld van het
discriminatoire gebruik van wilsonbekwaamheid waar-
door een ontoelaatbare inbreuk wordt gemaakt op het
beslissingsrecht dat door artikel 2 en 8 EVRM en artikel
12 VRPH wordt beschermd. Het discriminatoire gebruik
van wilsonbekwaamheid kan worden geïllustreerd aan
de hand van de wijze waarop de arts in deze zaak over
de wilsonbekwaamheid van de patiënte oordeelde. Bij de
toetsingscommissie verklaarde de arts dat de patiënte
‘ergens in de loop van het jaar voor overlijden’ wilsonbe-
kwaam zou zijn geworden.37 Dat zou betekenen dat de
patiënte al voor haar opname in het verpleeghuis haar
zelfbeschikkingsrecht volledig was kwijtgeraakt en dat
zij over geen enkel aspect van haar leven zelf kon beslis-
sen, zodat het verstrekken van informatie aan de patiënte
en het overleggen met haar niet meer noodzakelijk waren.
Dat is onverenigbaar met de tekst en de strekking van
artikel 12 VRPH (en ook in strijd met artikel 7:448 en
7:450 BW).
De opvatting van de arts over de volledige wilsonbe-
kwaamheid van de patiënte ‘ergens in de loop van het
jaar voor overlijden’ is ook in strijd met juridische en
medische opvattingen over wilsonbekwaamheid. Op
grond van artikel 3 lid 2 Wzd moet wilsonbekwaamheid
worden vastgesteld ter zake van een specifieke beslissing.
Dat moet worden gedaan door een deskundige, niet
zijnde de bij de zorg betrokken arts, op grond van de
daarvoor gangbare medische richtlijnen. Die vaststelling
moet op grond van artikel 3 lid 3 Wzd worden gedateerd
en in het medisch dossier worden vastgelegd. Ook de
EuthanasieCode 2018 van de toetsingscommissies schrijft
een beoordeling van wilsbekwaamheid door een onafhan-
kelijke deskundige voor in het geval van euthanasie bij
mensen met vergevorderde dementie. Dat vereiste was al
eerder door de Hoge Raad geformuleerd in het
Chabot-arrest van 1994 in verband met hulp bij zelfdo-
ding aan een psychiatrisch patiënte. Het vereiste van be-
oordeling door een onafhankelijke arts ‘met specifieke
deskundigheid ter zake’ is nog eens bevestigd door de
Hoge Raad in het strafrechtelijke arrest over euthanasie
bij dementie.38

De meest gangbare medische richtlijn voor het beoordelen
van wilsbekwaamheid is de Modelrichtlijn van de KNMG
uit 2004 en het daarbij behorende Stappenplan. De Mo-
delrichtlijn en het Stappenplan zijn onderdeel van de

implementatie van de informatieplicht uit artikel 7:448
BW en het toestemmingsrecht van de patiënt uit artikel
7:450 BW.39 Het Stappenplan gaat ervan uit dat de patiënt
wel wordt voorbereid en ingelicht over de voorgenomen
medische handeling en ook over de beoordeling van de
wilsbekwaamheid van de patiënt door een arts. Het
Stappenplan geeft daarbij nadrukkelijk aan dat de voor-
lichting door de arts aan de patiënt moet passen bij het
bevattingsvermogen van de patiënt, zoals dat sinds 1 ja-
nuari 2020 ook uitdrukkelijk is bepaald in artikel 7:448
lid 1 BW. Volgens het Stappenplan wordt daardoor de
mogelijkheid tot zelfbeschikking van de patiënt vergroot.
Het Stappenplan is erop gericht om de patiënt zo veel
mogelijk in staat te stellen een eigen beslissing te nemen
over de medische handeling. Na de beoordeling van de
wilsbekwaamheid door de arts moet de patiënt van de
uitkomst daarvan op de hoogte worden gesteld.40 Het
Stappenplan beveelt verder aan dat de vaststelling van
wilsonbekwaamheid in het medisch dossier wordt geno-
teerd. Ook in geval van wilsonbekwaamheid moet de
patiënt volgens het Stappenplan wel worden geïnformeerd
over de beslissing en wel worden betrokken bij de uitvoe-
ring van de medische handeling.41

De Modelrichtlijn en het Stappenplan kunnen worden
uitgelegd op een wijze die in overeenstemming is met het
supported decision-making regime van artikel 12 lid 3
VRPH en het relatiemodel dat aan artikel 7:448 BW ten
grondslag ligt. Volgens dit regime en dit model moet de
arts de patiënt informeren over een voorgenomen medi-
sche handeling op een wijze die past bij het bevattingsver-
mogen van de patiënt en daarover met de patiënt overleg-
gen. Het doel daarvan is de patiënt te ondersteunen bij
het nemen van een beslissing en daardoor in staat te stel-
len om zelf te beslissen over de voorgenomen medische
handeling.

6. De visie van de arts

In haar boek over haar zaak dat na de uitspraken van de
Hoge Raad verscheen, schrijft de betrokken arts dat de
patiënte tijdens de gesprekken met haar wel begreep wat
euthanasie was en daarover ook een eigen keuze kenbaar
kon maken. In die gesprekken gaf de patiënte steeds aan
dat ze nog geen euthanasie wilde. Daaruit volgt dat de
patiënte volgens de arts wel voldeed aan twee van de vier
criteria voor wilsbekwaamheid: de patiënte begreep rele-
vante informatie over euthanasie en ze kon haar keuze
daarover kenbaar maken.42 De rechtbank Den Haag ging
er in deze zaak van uit dat de patiënte al voor de opname
in het verpleeghuis volledig wilsonbekwaam was gewor-
den. Dat leidde de rechtbank af uit filmopnamen van de

In die zin Den Hartogh, RMThemis 2021, p. 30.36.
Zie Oordeel 2016-85 onder de verklaring van de arts.37.
EuthanasieCode 2018, p. 41-42; HR 21 juni 1994, ECLI:NL:HR:1994:AD2122, r.o. 6.3.3 en 6.3.4, NJ 1994/656, m.nt. T.M. Schalken
(Chabot) en HR 21 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:712, r.o. 4.9, NJ 2020/428.

38.

De Modelrichtlijn en het Stappenplan zijn opgenomen in de tekst Implementatie van de WGBO. Van wet naar praktijk. Deel 2 Informatie
en Toestemming, p. 91 e.v. en 117 e.v. Deze tekst is te vinden op knmg.nl.

39.

Op grond van artikel 55 lid 1 onder a Wzd kan de cliënt, zijn vertegenwoordiger of een nabestaande tegen de vaststelling van wilsonbe-
kwaamheid bezwaar maken bij de klachtencommissie van de zorginstelling.

40.

Stap 4, 5, 11, 16 en 18 in het Stappenplan, Implementatie van de WGBO. Van wet naar praktijk. Deel 2 Informatie en Toestemming,
p. 121-122.

41.

M. Arends, Aangeklaagd voor Euthanasie, Oisterwijk: Wolf Legal Publishers 2020, p. 52-53, zie de Modelrichtlijn, Implementatie van
de WGBO. Van wet naar praktijk. Deel 2 Informatie en Toestemming, p. 91 voor deze criteria.

42.
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patiënte in verwarde toestand waaruit zou blijken dat zij
niet meer begreep wat euthanasie was en er ‘geen touw
was vast te knopen’ aan wat ze zei.43 Dat oordeel van de
rechtbank is niet in overeenstemming met wat de arts
daarover in haar boek schrijft en dat oordeel is ook niet
gebaseerd op de medische criteria voor wilsbekwaamheid
uit de Modelrichtlijn en de toepassing van die criteria
volgens het Stappenplan van de KNMG. Volgens de arts
begreep de patiënte wel wat euthanasie was en kon ze
daarover ook haar wil uiten en dat betekent dat de
patiënte volgens de arts voldeed aan twee criteria voor
wilsbekwaamheid uit de Modelrichtlijn.
De arts is echter toch van mening dat de patiënte niet
volledig wilsbekwaam was, omdat de patiënte niet in staat
was om een afweging van verschillende opties te maken
en logisch te redeneren.44 Op de rustige momenten in de
gesprekken met de arts verklaarde de patiënte steeds dat
zij nog geen euthanasie wilde, maar in het verpleeghuis
riep zij regelmatig dat zij dood wilde. Daaruit concludeert
de arts dat de patiënte wilsonbekwaam was.45 Uit het ge-
geven dat de patiënte in het verpleeghuis riep dat zij dood
wilde, kan echter niet zonder meer worden afgeleid dat
zij ook wilde dat een arts haar leven zou beëindigen. Of
zij dat inderdaad wilde, zou met haar moeten worden
besproken op de rustige momenten waarop zij in staat
was om daarover een beslissing te nemen.
Uit de Modelrichtlijn blijkt dat wilsbekwaamheid niet
een alles-of-nietsbegrip is, maar een gradueel begrip en
dat wilsbekwaamheid kan fluctueren in de tijd.46 Mensen
zijn op verschillende momenten in meerdere of mindere
mate in staat om beslissingen te nemen. Uit het Stappen-
plan blijkt dat een arts de wilsbekwaamheid moet beoor-
delen op de momenten waarop de patiënt het beste in
staat is om een beslissing te nemen. Daarom moet de arts
de beslisvaardigheid van de patiënt bevorderen en even-
tueel meer tijd nemen om de patiënt te laten beslissen, of
een beter moment afwachten voor een beslissing en mo-
gelijk een vertrouwenspersoon bij de beslissing betrekken.
Het gaat volgens het Stappenplan bij het bepalen van
wilsbekwaamheid om het moment van beslissen na het
informeren van de patiënt over de voorgenomen beslissing
op een wijze die past bij het bevattingsvermogen van de
patiënt, waarbij de arts zo veel mogelijk moet bevorderen
dat de patiënt in staat is om zelf een beslissing te nemen.47

De verpleeghuisarts is er in deze zaak van uitgegaan dat
de patiënte uitsluitend zelf kon beslissen over de beëindi-
ging van haar eigen leven wanneer zij aan alle vereisten
voor wilsbekwaamheid voldeed, waarbij de arts die ver-
eisten strikt heeft uitgelegd en ze niet heeft bepaald aan
de hand van de momenten waarop de patiënte het beste
in staat was om haar wil kenbaar te maken. De arts lijkt

daarbij van een presuppositie van wilsonbekwaamheid
te zijn uitgegaan: een patiënt met dementie is wilsonbe-
kwaam, tenzij kan worden vastgesteld dat een patiënt aan
alle vereisten voor wilsbekwaamheid voldoet.48 De arts
heeft daaraan de conclusie verbonden dat zij deze
patiënte niet hoefde te informeren over de voorgenomen
levensbeëindiging en de wijze van uitvoering daarvan,
omdat dat een niet nader omschreven vorm van ‘stress’
zou opleveren bij de patiënte.49

Deze gang van zaken is moeilijk te verenigen met het
uitgangspunt van de Modelrichtlijn dat de wilsbekwaam-
heid van de patiënt moet worden verondersteld: de pre-
suppositie van bekwaamheid.50 De restrictieve vereisten
van de arts voor wilsbekwaamheid zijn ook niet te vereni-
gen met de instructies van het Stappenplan. Op grond
van het Stappenplan had de arts de patiënte moeten laten
beslissen op het moment dat zij daartoe het beste in staat
was nadat de arts de patiënte zo volledig mogelijk had
geïnformeerd over de voorgenomen levensbeëindiging
en zij de beslisvaardigheid van de patiënte zo veel moge-
lijk had bevorderd. Daaraan voegt het Stappenplan toe
dat ook een wilsonbekwame patiënt moet worden geïn-
formeerd over voorgenomen medische handelingen en
bij de uitvoering daarvan moet worden betrokken.
De strikte wilsbekwaamheidstoets van de arts is ook niet
te verenigen met artikel 12 VRPH dat bepaalt dat perso-
nen met een handicap handelingsbekwaam zijn in alle
aspecten van het leven, dat deze personen moeten worden
ondersteund bij het nemen van eigen beslissingen en dat
de rechten, wil en voorkeuren van deze personen daarbij
moeten worden gerespecteerd.51 In dit geval lijkt daarom
sprake te zijn geweest van het discriminatoire gebruik
van wilsonbekwaamheid door de arts waardoor de
patiënte haar zelfbeschikkingsrecht niet meer kon uitoefe-
nen. Deze gang van zaken is niet alleen in strijd met arti-
kel 12 VRPH, maar ook met de rechten op leven en
zelfbeschikking die worden beschermd door artikel 2 en
8 EVRM en artikel 10 en 22 VRPH en met het recht op
informatie over medische handelingen en het recht om
over medische handelingen te beslissen op grond van ar-
tikel 25 onder d VRPH.
Uit de jaarverslagen en de oordelen van de toetsingscom-
missies blijkt bovendien dat een ondersteunend beslisre-
gime overeenkomstig artikel 12 VRPH heel goed mogelijk
is bij mensen met dementie. In het overgrote deel van de
gemelde gevallen waren deze mensen wel in staat om zelf
te beslissen dat hun leven moest worden beëindigd.
Slechts in enkele gevallen per jaar gaan artsen over tot de
uitvoering van schriftelijke wilsverklaringen bij patiënten

Rb. Den Haag 11 september 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:9506, r.o. 5.3.2.43.
Waarderen van informatie en logisch redeneren zijn naast begrijpen van informatie en maken van keuzen criteria voor wilsbekwaamheid
uit de Modelrichtlijn (p. 91).

44.

Arends 2020, p. 53-54.45.
Implementatie van de WGBO. Van wet naar praktijk. Deel 2 Informatie en Toestemming, p. 92.46.
Stap 11 en 12 in het Stappenplan, Implementatie van de WGBO. Van wet naar praktijk. Deel 2 Informatie en Toestemming, p. 121.47.
Arends 2020, p. 52: bij beslissingen over euthanasie is volgens Arends ‘het hoogste niveau van denken vereist’ bij de patiënt.48.
Arends 2020, p. 205. Stress is op zich geen reden om een patiënt niet te informeren, ‘ernstig nadeel’ kan dat wel zijn op grond van artikel
7:448 lid 4 BW. Stress is op zich echter geen ernstig nadeel, zeker niet in vergelijking met het ernstige nadeel van een ongewilde levens-
beëindiging.

49.

Implementatie van de WGBO. Van wet naar praktijk. Deel 2 Informatie en Toestemming, p. 100.50.
Zie hierover uitgebreid N. Rozemond, Het zelfgekozen levenseinde, Leusden: ISVW Uitgevers 2021, hoofdstuk 7 en 8.51.

Rechtsgeleerd Magazijn THEMIS 2021-4156

Een mensenrechtelijke interpretatie van de uitspraken van de Hoge Raad over euthanasie bij mensen met dementie



die hun wil niet meer kunnen uiten.52 Artsen hanteren
daarbij in bepaalde gevallen draaiboeken op grond waar-
van zij hun patiënten tot het allerlaatste moment van hun
leven blijven informeren over de medische handelingen
die zij gaan verrichten, inclusief het toedienen van slaap-
middelen en dodelijke middelen. Daardoor behouden
deze patiënten tot het einde van hun leven de mogelijk-
heid om hun zelfbeschikkingsrecht uit te oefenen en
euthanasie te weigeren.53

7. Conclusie: een mensenrechtelijke interpretatie is
noodzakelijk

Het recht van de patiënte om over haar eigen leven te
beschikken valt onder de bescherming van het EVRM en
het VRPH. Haar schriftelijke wilsverklaring bevatte bo-
vendien het voorbehoud dat zij haar beslissingsrecht zelf
wilde uitoefenen. Dat recht heeft zij op grond van het
EVRM en het VRPH echter ook al zonder dat schriftelij-
ke voorbehoud. Daaruit volgt dat de schriftelijke wilsver-
klaring niet zo had mogen worden uitgelegd dat de
patiënte haar beslissingsrecht niet meer kon uitoefenen
nadat zij volgens haar arts wilsonbekwaam was geworden.
Uit dat beslissingsrecht volgt juist dat de arts haar zo veel
mogelijk had moeten ondersteunen in het nemen van een
eigen beslissing door haar te informeren over de voorge-
nomen levensbeëindiging op een wijze die paste bij haar
bevattingsvermogen en daarover met haar te overleggen.
Voor zover de arts dat wel heeft gedaan, heeft de patiënte
in de gesprekken met haar ook steeds aangegeven wat
haar wil en voorkeuren waren in de zin van artikel 12 lid
4 VRPH: ze wilde nog geen euthanasie.
De mensenrechtelijke bescherming van personen met een
handicap heeft consequenties voor alle aspecten van deze
zaak, niet alleen voor de levensbeëindiging, de beoorde-
ling van wilsbekwaamheid en de uitleg van de schriftelijke
wilsverklaring en de mondelinge verklaringen van de
patiënte, maar ook voor het maken van filmopnamen van
de patiënte, het onderzoek door SCEN-artsen en het
toedienen van een slaapmiddel om de levensbeëindiging
mogelijk te maken. Al deze handelingen vielen onder het
mensenrechtelijk beschermde beslissingsrecht van de
patiënte en daarom had zij daarover wel moeten worden
geïnformeerd en ook moeten worden ondersteund in het
nemen van eigen beslissingen.
Uit een mensenrechtelijke interpretatie van de uitspraken
van de Hoge Raad volgt dat de uitspraken van de tucht-
colleges over de informatie- en overlegplicht van de arts
en het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt juist zijn. De
Hoge Raad heeft de uitspraken van de tuchtcolleges op
deze punten ook niet gecasseerd. De Hoge Raad heeft
juist aangegeven dat de tuchtcolleges zelfstandige oorde-
len moeten geven op grond van artikel 47 Wet BIG. Ook
heeft de Hoge Raad overwogen dat een tuchtrechtelijke
beoordeling van euthanasiezaken de voorkeur verdient

boven een strafrechtelijke beoordeling. De tuchtrechtelij-
ke beoordeling moet volgens de Hoge Raad worden ge-
daan volgens ‘de inzichten en normen van medische
professionals’ waarmee de Hoge Raad verwijst naar de
professionele standaard van artikel 47 Wet BIG en artikel
7:453 BW.54 Mensenrechten zijn het juridische fundament
van deze inzichten, normen en wetsbepalingen en daarom
moeten de zelfstandige oordelen van de tuchtcolleges ook
daarop zijn gebaseerd.
De toetsingscommissies zijn eveneens gebonden aan de
mensenrechten van personen met een handicap. Zij kun-
nen de Wtl slechts toepassen voor zover dat in overeen-
stemming is met mensenrechtenverdragen. Daarom
moeten de toetsingscommissies hun EuthanasieCode2018
aanpassen aan de uitgangspunten van het EVRM en het
VRPH, zodat het voor artsen duidelijk is dat deze men-
senrechtenverdragen het toetsingskader vormen waarmee
het handelen van artsen wordt beoordeeld. De mensen-
rechten van personen met dementie worden bovendien
beschermd door gezondheidsrechtelijke regelingen, zoals
het beslissingsrecht van psychogeriatrische cliënten (arti-
kel 3 Wzd, artikel 7:450 BW), de informatie- en overleg-
plicht van artsen (artikel 7:448 BW) en de implementatie
daarvan in de Modelrichtlijn en het Stappenplan van de
KNMG. In de EuthanasieCode 2018 zou daarom expliciet
moeten worden verwezen naar de Modelrichtlijn, het
Stappenplan, de relevante wettelijke bepalingen en het
ondersteuningsregime van artikel 12 VRPH. Dat geldt
ook voor de Hoge Raad die zijn uitspraken in het belang
van de wet niet alleen op de wettekst en de parlementaire
geschiedenis van de Wtl had moeten baseren, maar ook
op de gezondheidsrechtelijke en mensenrechtelijke rege-
lingen die het recht op leven en het zelfbeschikkingsrecht
beschermen van personen met een handicap.
Nederland is op grond van het EVRM en het VRPH
verplicht om maatregelen te nemen om de mensenrechten
van bijzonder kwetsbare personen in de gezondheidszorg
te beschermen en mogelijke inbreuken op hun mensen-
rechten te onderzoeken in juridische procedures.55 Op
grond van artikel 94 Grondwet moeten de uitspraken van
de Hoge Raad en de bepalingen van de Wtl zo worden
uitgelegd dat ze in overeenstemming zijn met deze ver-
dragsrechtelijke verplichtingen. Wanneer de toetsingscom-
missies hun verplichtingen uit de Grondwet, het VRPH
en het EVRM niet nakomen, zou dat een reden voor de
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het openbaar
ministerie moeten zijn om scherper tuchtrechtelijk en
strafrechtelijk toezicht te houden op de naleving van
mensenrechten bij het beëindigen van de levens van bij-
zonder kwetsbare personen in de gezondheidszorg. Voor
de wetgever is dat een reden om wettelijk te regelen dat
de mensenrechten van personen met een handicap daad-

Volgens het jaarverslag over 2019 (p. 13-14) van de toetsingscommissies ging het in dat jaar om 160 meldingen van euthanasie bij wilsbe-
kwame mensen met dementie en 2 meldingen van wilsonbekwame mensen op grond van een schriftelijke wilsverklaring (het jaarverslag
is te vinden op euthanasiecommissie.nl). In de voorafgaande jaren gaat het om vergelijkbare aantallen.

52.

Zie bijvoorbeeld Oordeel 2020-118, Oordeel 2020-88 en Oordeel 2019-119. Zie hierover Rozemond 2021, hoofdstuk 10.53.
HR 21 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:712, r.o. 4.11.2 en 4.11.3, NJ 2020/428 en HR 21 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:713, r.o. 5.2,
NJ 2020/429.

54.

EHRM 31 januari 2019, 78103/14, r.o. 68 en 103 e.v. (Fernandes de Oliveira/Portugal).55.
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werkelijk worden beschermd door materiële rechtsnor-
men en formele toetsingsprocedures.56

Op het gebied van de gezondheidszorg bevat artikel 25
aanhef en onder d VRPH een bijzondere verplichting om
mensenrechten van personen met een handicap te bescher-
men. Op grond van deze bepaling zullen staten die partij
zijn ‘van vakspecialisten in de gezondheidszorg eisen dat
zij aan personen met een handicap zorg van dezelfde
kwaliteit verlenen als aan anderen, met name dat zij de
in vrijheid, op basis van goede informatie, gegeven toe-
stemming verkrijgen van de betrokken gehandicapte,
door onder andere het bewustzijn bij het personeel van
de mensenrechten, waardigheid, autonomie en behoeften
van personen met een handicap te vergroten door middel
van training en het vaststellen van ethische normen voor
de publieke en private gezondheidszorg’.
Uit de uitspraken van de Hoge Raad blijkt dat dat ook
nodig is voor juristen: het bewustzijn van de mensenrech-
ten, waardigheid, autonomie en behoeften van personen
met een handicap moet ook bij hen worden vergroot,
zodat beslissingen van artsen over het beëindigen van de
levens van personen met een handicap juridisch worden
beoordeeld op basis van de mensenrechten van deze
personen.

Zie hierover Postma 2021, p. 563 e.v. met een voorstel tot wijziging van de wettelijke regeling van de schriftelijke wilsverklaring in de Wtl
met inachtneming van mensenrechten.

56.
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