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De voortdurende invloed van de 
Hoge Raad op het euthanasierecht
Klaas Rozemond*

De rechtspraak van de Hoge Raad heeft het euthanasierecht in 
Nederland vormgegeven. De Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek 
en hulp bij zelfdoding (WTL) is de codificatie van deze rechtspraak en 
bij de uitleg van deze wet spelen de arresten van de Hoge Raad nog 
steeds een grote rol. Dat blijkt uit de recente zaak van Albert Heringa 
die zijn 99-jarige moeder hielp bij zelfdoding omdat hij meende dat zij 
niet door een arts kon worden geholpen. De arresten van de Hoge Raad 
bieden echter ruimte voor rechtsontwikkeling, zodat artsen ook in dit 
soort zaken straffeloos hulp bij zelfdoding kunnen verlenen.

1 Inleiding: de 
doorwerking van 
het Brongersma-
arrest
Albert Heringa 
hielp in 2008 zijn 
99- jarige (stief-)
moeder bij haar 

zelfdoding. Deze hulp is strafbaar op grond 
van artikel 294 lid 2 Sr en Heringa was zich 
daarvan bewust. Hij verliet de kamer van 
zijn moeder nadat zij met zijn hulp dodelijke 
pillen had ingenomen. De volgende ochtend 
hoorde hij van het verpleeghuis waar zijn 
moeder verbleef dat zij was overleden. Hij was 
aangenaam verrast dat de arts die het overlij-
den vaststelde ervan uitging dat zijn moeder 
een natuurlijke dood was gestorven.1 Lange 
tijd bleef de zelfdoding geheim, maar in 2010 
trad Heringa in de openbaarheid via een door 
de NCRV uitgezonden documentaire. Daarin 
zijn filmopnamen te zien die Heringa heeft 
gemaakt van het moment dat zijn moeder 
yoghurt met dodelijke pillen inneemt.2

Heringa verkeerde in de 
veronderstelling dat hulp 
bij zelfdoding in dit geval 
niet kon worden verleend 
door een arts op grond van 
artikel 294 lid 2, laatste zin, 
en artikel 293 lid 2 Sr

Het Openbaar Ministerie besloot in 2012 om 
Heringa te vervolgen voor hulp bij zelfdoding. 
De Rechtbank Gelderland veroordeelde hem 
in 2013 zonder oplegging van straf of maat-
regel (art. 9a Sr).3 De rechtbank verwierp het 
beroep van Heringa op overmacht in de zin 
van noodtoestand (art. 40 Sr). Uit het von-
nis blijkt dat Heringa in de veronderstelling 
verkeerde dat hulp bij zelfdoding in dit geval 
niet kon worden verleend door een arts op 
grond van artikel 294 lid 2, laatste zin, en 
artikel 293 lid 2 Sr.4 Een beroep op de daarin 
geregelde rechtvaardigingsgrond is slechts 
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1 A. Heringa, De laatste 
wens van Moek, Maassluis: 
Uitgeverij de Brouwerij 
2013, p. 100.

2 De documentaire wordt 
als dvd bij het boek van 
Heringa geleverd en is te 
vinden op http://vimeo.
com/48799737.

3 Rb. Gelderland 22 oktober 
2013, ECLI: NL: RBGEL: 
2013: 3976. Op het moment 
van schrijven van deze 
bijdrage is het hoger 
beroep in de zaak Heringa 
in behandeling bij het Hof 
Leeuwarden-Arnhem. Zie 
voor een parlementair de-
bat over levensbeëindiging 
en de rol daarin van de 
zaak Heringa Kamerstuk-
ken II 2013/14, 32647, 
21. Over het proces tegen 
Heringa zond de NRCV 
een documentaire uit on-
der de titel Een daad van 
liefde. Zie www.npo.nl/
een-daad-van-liefde-ncrv-
dokument/30-09-2013/
NCRV_1646125.

4 Zie ook Heringa 2013, 
p. 44.
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mogelijk wanneer een arts voldoet aan de 
zorgvuldigheidseisen van artikel 2 van de Wet 
toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp 
bij zelfdoding (WTL). Een van deze vereis-
ten is dat de arts ervan overtuigd is dat de 
patiënt ondraaglijk en uitzichtloos lijdt (art. 2 
lid 1 onder b WTL). Heringa was van mening 
dat het lijden van zijn moeder niet aan dit 
vereiste voldeed.

In het Brongersma-arrest besliste de Hoge 
Raad dat de arts in die zaak geen hulp bij 
zelfdoding had mogen verlenen omdat het 
lijden van zijn patiënt ‘niet of niet in overwe-
gende mate werd veroorzaakt door een “me-
disch geclassificeerde ziekte of aandoening”’ 
Weliswaar had de moeder van Heringa een 
aantal lichamelijke kwalen (ze was praktisch 
blind en doof, leed aan botontkalking, had 
een slecht werkende bijnier en problemen 
met haar hart), maar haar lijden werd ken-
nelijk veroorzaakt door ‘het ontbreken van 
levensperspectief ’. De Hoge Raad besliste in 
het Brongersma-arrest dat het beoordelen 
van een dergelijk lijden buiten de medische 
competentie van de arts viel.5

De veronderstelling van 
Heringa laat zien dat de invloed 
van de jurisprudentie van de 
Hoge Raad nog steeds groot is, 
vooral omdat de belangrijkste 
zorgvuldigheidseisen uit de 
WTL zijn ontleend aan de 
rechtspraak van de Hoge Raad

De veronderstelling van Heringa laat zien 
dat de invloed van de jurisprudentie van de 
Hoge Raad nog steeds groot is, vooral omdat 
de belangrijkste zorgvuldigheidseisen uit de 
WTL, zoals de eis dat de patiënt ondraaglijk 
en uitzichtloos lijdt, zijn ontleend aan de 
rechtspraak van de Hoge Raad. De zaak van 
Heringa speelde een belangrijke rol in de 
actie van de Nederlandse Vereniging voor een 
Vrijwillig Levenseinde (NVVE) om artikel 294 
lid 2 Sr uit het Wetboek van Strafrecht te 
laten schrappen.6 Ook de initiatiefgroep Uit 
Vrije Wil voerde actie voor een wetswijziging. 
Zij stelde via een burgerinitiatief voor om een 
rechtvaardigingsgrond aan artikel 294 Sr toe 
te voegen voor stervenshulpverleners. Deze 
hulpverleners kunnen beoordelen of een ver-
zoek tot hulp bij zelfdoding van een persoon 
die de leeftijd van 70 jaar of ouder heeft be-
reikt ‘vrijwillig en weloverwogen’ is. Wanneer 

dat het geval is, kan de stervenshulpverlener 
de betrokkene volgens het voorstel dodelijke 
middelen verschaffen die deze hulpverlener 
via een arts kan verkrijgen.7 De eis dat de 
betrokkene ondraaglijk en uitzichtloos lijdt, 
geldt in het voorstel niet in het geval van 
hulp bij zelfdoding aan ouderen, waardoor het 
Brongersma-arrest in zoverre buiten werking 
zou worden gesteld. De voorstellen van de 
NVVE en Uit Vrije Wil zijn gebaseerd op de 
gedachte dat het zelfbeschikkingsrecht van de 
betrokkene bepalend moet zijn voor de vraag 
of hulp bij zelfdoding gerechtvaardigd is. En 
dat is meteen ook de kritiek op de rechtspraak 
van de Hoge Raad en de zorgvuldigheidseisen 
van de WTL: niet het zelfbeschikkingsrecht 
van personen is daarin het dragende beginsel, 
maar het medische perspectief van de arts 
op het ondraaglijke en uitzichtloze lijden van 
patiënten.8

Niet het zelfbeschikkingsrecht 
van personen is in de 
rechtspraak van de 
Hoge Raad het dragende 
beginsel, maar het medische 
perspectief van de arts op het 
ondraaglijke en uitzichtloze 
lijden van patiënten

Ik zal in deze bijdrage onderzoeken of deze 
kritiek terecht is. Ik zal daarbij nagaan in 
hoeverre de rechtspraak van de Hoge Raad 
de ruimte biedt voor verdere rechtsontwik-
keling wanneer de maatschappelijke opvat-
tingen over euthanasie en hulp bij zelfdoding 
veranderen. Wanneer die ruimte aanwezig 
zou zijn, zou daaruit kunnen worden afgeleid 
dat wetswijzigingen zoals voorgesteld door 
de NVVE en Uit Vrije Wil niet nodig zijn om 
het zelfbeschikkingsrecht van personen een 
grotere rol te laten spelen bij de uitleg van de 
zorgvuldigheidseisen van de WTL. Dat zou 
ook kunnen betekenen dat de moeder van 
Albert Heringa door een arts had kunnen 
worden geholpen bij haar zelfdoding.

2 Zelfbeschikking in de rechtspraak van 
de Hoge Raad9

2.1 Euthanasie Alkmaar
In 1984 besliste de Hoge Raad voor het eerst 
dat een arts die euthanasie pleegt zich in 
bepaalde gevallen op overmacht in de zin van 

5 Rechtsoverweging 8.2 en 
8.3 in HR 24 december 
2002, ECLI: NL: HR: 2002: 
AE8772, NJ 2003/167 
m.nt. T.M. Schalken. 

6 Zie het Manifest 294, te 
vinden op www.nvve.nl/
actie/hulp-geen-misdaad/
manifest-294.

7 Zie voor de tekst van het 
voorstel en de toelichting 
de bijlage bij Kamerstuk-
ken II 2011/12, 33026, 1 
en bijlage blg-131781. Zie 
voor de parlementaire be-
handeling van dit voorstel 
Handelingen II 2011/12, 
61, item 10. Een motie 
van het Kamerlid Dijkstra 
(D66) dat stervenshulp 
aan ouderen die hun leven 
voltooid achten mogelijk 
wordt (Kamerstukken II 
2011/12, 33026, 2) werd 
verworpen (Handelingen II 
2011/12, 68, item 24).

8 Zie voor deze kritiek bij-
voorbeeld Ton Vink, Wordt 
vervolgd. Zelfbeschikking 
onder druk, Budel: Uitge-
verij Damon 2008.

9 Zie voor een uitgebreide 
analyse van rechtspraak 
inzake euthanasie en hulp 
bij zelfdoding E. Pans, De 
normatieve grondslagen 
van het Nederlandse 
euthanasierecht (diss. Am-
sterdam VU), Nijmegen: 
Wolf Legal Publishers 
2006, p. 10 e.v. Zie ook 
N.  Rozemond, De methode 
van het materiële straf-
recht, Nijmegen: Ars Aequi 
Libri 2011, p. 97 e.v.
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noodtoestand kan beroepen. In het geval dat 
tot het arrest leidde, had een arts euthana-
sie gepleegd op een vrouw van 95 jaar met 
een gebroken heup en verschillende kwalen 
(achteruitgang van gehoor-, gezichts- en 
spraakvermogen) waaronder zij zeer sterk 
leed. Zij had ook ernstige inzinkingen waar-
door zij voor langere tijd niet meer kon eten 
en drinken en zij haar bewustzijn verloor. Een 
dergelijke inzinking wilde zij niet meer mee-
maken en daarom verzocht zij haar arts dat 
hij haar leven zou beëindigen. Aan dit verzoek 
kwam de arts tegemoet. Het Hof Amsterdam 
verwierp het beroep van de arts op overmacht 
in de zin van noodtoestand. Het hof gebruikte 
daarvoor het argument dat de vrouw herstel-
lende was van een inzinking op het moment 
dat de arts euthanasie pleegde. De Hoge Raad 
was het met deze verwerping niet eens. Het 
hof had volgens de Hoge Raad ook moeten on-
derzoeken in hoeverre in de nabije toekomst 
een ontluistering van de persoon en een ver-
slechtering van de toestand van de vrouw te 
verwachten waren waardoor zij niet meer op 
waardige wijze zou kunnen sterven. De Hoge 
Raad achtte in een dergelijk geval een beroep 
op artikel 40 Sr mogelijk. De Hoge Raad 
verwierp echter het zelfbeschikkingsrecht van 
de patiënt als rechtvaardigingsgrond voor de 
arts om euthanasie te kunnen plegen. Volgens 
de Hoge Raad was het zelfbeschikkingsrecht 
(in combinatie met de nood van de patiënt) 
maatschappelijk niet zo algemeen aanvaard 
dat daarop de rechtvaardiging van euthanasie 
kon worden gebaseerd.10

In 1984 besliste de Hoge 
Raad voor het eerst dat een 
arts die euthanasie pleegt 
zich in bepaalde gevallen 
op overmacht in de zin van 
noodtoestand kan beroepen

Het arrest van de Hoge Raad bevatte een dub-
belzinnige boodschap. Aan de ene kant bood 
het arrest een juridische basis voor de legali-
sering van euthanasie door artsen in de vorm 
van de noodtoestand. Aan de andere kant 
bevatte het arrest ook een belangrijke beper-
king: het zelfbeschikkingsrecht was niet de 
basis van deze legalisering. Dat had te maken 
met de mate waarin het zelfbeschikkingsrecht 
maatschappelijk was aanvaard. Het doorslag-
gevende criterium moest daarom worden ge-
zocht in het ondraaglijke en uitzichtloze lijden 
van de patiënt. Een arts moest beoordelen of 

sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lij-
den op grond van de normen van de medische 
ethiek en de kennis van zaken waarover hij 
als medicus beschikt.

Dubbelzinnig is dat een arts 
op grond van zijn ‘vakkundig 
medisch inzicht’ moet 
vaststellen of sprake is van 
ontluistering en verlies van 
waardigheid. Het is immers 
moeilijk om deze beoordeling 
volledig los te zien van wat de 
patiënte daarvan zelf vindt

De dubbelzinnige boodschap blijkt ook uit de 
casus van het arrest. Aan de ene kant was het 
feit dat de vrouw vrijwillig en weloverwogen 
om euthanasie verzocht niet voldoende om de 
levensbeëindiging te kunnen rechtvaardigen. 
Aan de andere kant speelden begrippen als 
waardigheid van het sterven en ontluistering 
van de persoon een belangrijke rol in het nor-
matieve begrippenkader van de Hoge Raad. 
Dubbelzinnig daarbij is het gegeven dat een 
arts op grond van zijn ‘vakkundig medisch 
inzicht’ moet vaststellen of sprake is van ont-
luistering en verlies van waardigheid. Het is 
immers moeilijk om deze beoordeling volledig 
los te zien van wat de patiënte daarvan zelf 
vindt. Waardigheid en ontluistering zijn geen 
begrippen die uitsluitend op grond van medi-
sche vakkennis kunnen worden uitgelegd en 
toegepast. Daarbij speelt ook de opvatting van 
de patiënt over het eigen lijden een rol. Het 
gewicht daarvan wordt mede bepaald door de 
maatschappelijke opvattingen over het recht 
van de patiënt om zelf te beslissen wanneer 
lijden ondraaglijk en uitzichtloos is.

In het Chabot-arrest stond 
de hulp ter discussie die 
de psychiater Chabot had 
verleend bij de zelfdoding 
van een vrouw van 50 jaar 
die aan een depressie leed

2.2 Chabot
Het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt 
vormde eveneens een belangrijke factor in het 
Chabot-arrest uit 1994.11 In dit arrest stond 
de hulp ter discussie die de psychiater Chabot 

10 HR 27 november 1984, 
ECLI: NL: HR: 1984: 
AC8615, NJ 1985/106 
m.nt. Th.W. van Veen 
(Euthanasie Alkmaar).

11 HR 21 juni 1994, ECLI: 
NL: HR: 1994: AD2122, 
NJ 1994/656 m.nt. 
T.M. Schalken (Chabot).
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had verleend bij de zelfdoding van een vrouw 
van 50 jaar die aan een depressie leed in het 
kader van rouwverwerking als gevolg van 
het feit dat haar twee zoons waren gestorven. 
Chabot had zijn patiënte de dodelijke midde-
len verschaft waarmee zij zelfdoding pleegde. 
De Rechtbank Assen en het Hof Leeuwarden 
ontsloegen de psychiater van alle rechtsver-
volging omdat de psychiater in een noodtoe-
stand had gehandeld en de vrouw ondraaglijk 
en uitzichtloos onder haar depressie leed. De 
advocaat-generaal bij het Hof Leeuwarden 
ging in cassatie tegen de beslissing van het 
hof, omdat hij van oordeel was dat hulp bij 
zelfdoding niet gerechtvaardigd was bij een 
patiënt die niet aan een terminale ziekte leed. 
Ook was de advocaat-generaal van mening 
dat bij een psychiatrisch patiënt nimmer 
sprake kon zijn van een vrije wilsbepaling.

De Hoge Raad besliste dat een beroep op 
noodtoestand in een dergelijk geval niet is uit-
gesloten, omdat ook een psychiatrisch patiënt 
‘vrijwillig en weloverwogen’ tot zelfdoding kan 
besluiten. Aan deze beslissing kan volgens de 
Hoge Raad ‘een autonome wilsbepaling’ ten 
grondslag liggen. Daarmee lijkt de Hoge Raad 
het zelfbeschikkingsrecht van psychiatrische 
patiënten in verband met hulp bij zelfdoding 
te erkennen. Wel moet bij dergelijke patiënten 
worden vastgesteld of inderdaad sprake is van 
een ‘vrijwillige en weloverwogen besluitvor-
ming’ zonder dat de beslisvaardigheid van de 
patiënt is beïnvloed door zijn (psychiatrische) 
ziekte of aandoening. Daartoe moet de patiënt 
door een onafhankelijke deskundige worden 
onderzocht die zich hierover een oordeel 
vormt op grond waarvan de rechter het beroep 
op noodtoestand kan toetsen. Dat aspect van 
het arrest kan als een nadere uitwerking van 
het zelfbeschikkingsrecht worden gezien: er 
is slechts sprake van zelfbeschikking wan-
neer de beslissing van de patiënt niet op een 
zodanige wijze is beïnvloed door de ziekte of 
aandoening dat daardoor geen sprake meer is 
van een vrijwillig en weloverwogen besluit.

Er is slechts sprake van 
zelfbeschikking wanneer de 
beslissing van de patiënt 
niet op een zodanige 
wijze is beïnvloed door de 
ziekte of aandoening dat 
daardoor geen sprake meer 
is van een vrijwillig en 
weloverwogen besluit

Het arrest van de Hoge Raad bevat ook een 
belangrijke beperking op het zelfbeschik-
kingsrecht: een arts kan geen hulp bij zelf-
doding verlenen wanneer ‘een reëel alternatief 
om het lijden te verlichten door de betrokkene 
in volle vrijheid is afgewezen’. Hier begrensde 
de Hoge Raad het zelfbeschikkingsrecht door 
het medische oordeel van de arts dat een 
psychiatrisch patiënt nog kan worden behan-
deld. De afwijzing van een behandeling kan 
een daad van zelfbeschikking zijn, maar voor 
de arts staat door die daad nog geen beroep op 
overmacht in de zin van noodtoestand open. 
Dat beroep is slechts mogelijk wanneer het 
lijden volgens medisch inzicht ondraaglijk en 
uitzichtloos is. Niet het autonome wilsbesluit 
van de patiënt bepaalt in een dergelijk geval 
of een arts hulp bij zelfdoding kan verlenen, 
maar het medische perspectief op de beschik-
bare behandelmogelijkheden.

2.3 Brongersma
In het Brongersma-arrest van de Hoge Raad 
uit 2002 stond de mogelijkheid tot zelfbe-
schikking van de patiënt niet ter discussie.12 
De heer Brongersma besloot op 86-jarige 
leeftijd om een einde aan zijn leven te maken. 
De arts die hulp verleende bij de zelfdoding 
van Brongersma had hem laten onderzoeken 
door een psychiater die concludeerde dat 
Brongersma niet leed aan een psychiatrische 
aandoening die zijn beslisvaardigheid beïn-
vloedde. Daarmee stond vast dat Brongersma 
in volle vrijheid voor zelfdoding koos. In die 
zin kon zijn daad als een uitoefening van zijn 
zelfbeschikkingsrecht worden beschouwd. De 
arts die daarbij hulp verleende, verklaarde in 
de schriftelijke melding aan de lijkschouwer 
dat Brongersma niet ziek was, hoewel hij wel 
medische klachten had (hij leed aan inconti-
nentie en was slecht ter been) en dat hij ‘de 
balans had opgemaakt’. Ook gaf de arts aan 
dat er geen alternatieven beschikbaar waren 
om het lijden te verlichten dat door de betrok-
kene als ondraaglijk werd ervaren.

De melding van de arts dat Brongersma 
niet ziek was, lijkt te zijn geïnspireerd door de 
overweging van de Hoge Raad in het Chabot-
arrest dat de beslisvaardigheid van de betrok-
kene niet mag worden beïnvloed door een 
ziekte of aandoening. In dat arrest besliste 
de Hoge Raad echter ook dat een lichamelijke 
ziekte niet is vereist voor euthanasie of hulp 
bij zelfdoding. Er moet worden ‘geabstraheerd’ 
van de oorzaak van het lijden, aldus de Hoge 
Raad in het Chabot-arrest: het gaat om ‘de 
mate waarin het lijden wordt ervaren’.13 Dat 
leek de mogelijkheid te openen om hulp bij 

12 HR 24 december 2002, 
ECLI: NL: HR: 2002: 
AE8772, NJ 2003/167 
m.nt. T.M. Schalken. 

13 Rechtsoverweging 5.2 
in het Chabot-arrest.
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zelfdoding te verlenen in een geval waarin 
de betrokkene de balans van zijn leven heeft 
opgemaakt en tot de conclusie is gekomen dat 
zijn leven geen perspectief meer biedt. Door 
een dergelijke mogelijkheid zou het gewicht 
van het zelfbeschikkingsrecht bij beslissingen 
over het levenseinde toenemen: het medische 
perspectief zou minder gewicht krijgen in 
vergelijking met het eigen perspectief van 
de betrokkene op zijn leven.

In de Chabot-zaak stond vast 
dat de patiënt leed aan een 
‘geclassificeerde psychische 
stoornis’ en dat legde de Hoge 
Raad in het Brongersma-
arrest uit als een vereiste 
voor een medicus om hulp bij 
zelfdoding te kunnen bieden

In het Brongersma-arrest gaf de Hoge Raad 
een andere uitleg aan het Chabot-arrest. In 
de Chabot-zaak stond vast dat de patiënt 
leed aan een ‘geclassificeerde psychische 
stoornis’ en dat legde de Hoge Raad in het 
 Brongersma-arrest uit als een vereiste voor 
een medicus om hulp bij zelfdoding te kunnen 
bieden. Uit de parlementaire geschiedenis 
van de WTL leidde de Hoge Raad eveneens 
af dat de wetgever ervan is uitgegaan dat 
euthanasie en hulp bij zelfdoding slechts zijn 
toegestaan bij personen die ziek zijn. Bij het 
ontbreken van een ziekte mist een medicus de 
specifieke deskundigheid om een diagnose van 
het lijden te stellen en de mogelijkheid van 
een behandeling te beoordelen.

Wat de precieze verhouding tussen de 
ziekte van de patiënt en zijn lijden moet 
zijn, wordt niet helemaal duidelijk in het 
Brongersma-arrest. De Hoge Raad overwoog 
in een voorafgaande beschouwing dat het om 
de vraag ging of bij afwezigheid van medisch 
geclassificeerde ziekten of aandoeningen hulp 
bij zelfdoding of euthanasie gerechtvaardigd 
kan zijn. Die vraag beantwoordde de Hoge 
Raad ontkennend.14 De Hoge Raad stelde 
vervolgens bij de bespreking van het derde 
cassatiemiddel vast dat het hof in deze zaak 
als uitgangspunt had gehanteerd dat hulp 
bij zelfdoding niet gerechtvaardigd is wan-
neer het lijden van de persoon ‘niet of niet 
in overwegende mate’ zijn oorzaak vindt in 
een ziekte of aandoening, maar het gevolg is 
van ‘het ontbreken van levensperspectief ’.15 
Dat lijkt een veel strengere formulering te 

zijn dan de afwezigheid van een ziekte die de 
Hoge Raad in zijn voorafgaande beschouwin-
gen aan de orde stelde.

3 Het dilemma van het Brongersma-
arrest
Uit de Heringa-zaak bleek dat Heringa de 
strenge formulering uit het Brongersma-arrest 
nog steeds als bindend beschouwde. Er was 
bij zijn moeder weliswaar geen sprake van 
‘afwezigheid’ van medisch geclassificeerde 
ziektes (de ruime formulering), maar die ziek-
tes waren volgens Heringa en zijn moeder ‘niet 
of niet in overwegende mate’ de oorzaak van 
haar lijden (het strenge vereiste). De reden dat 
zijn moeder niet langer wilde leven, was het 
gevolg van ‘het ontbreken van levensperspec-
tief ’ en die reden viel volgens de Hoge Raad 
buiten de medische competentie van de arts 
om het lijden te beoordelen. Ook uit de acties 
van de NVVE en Uit Vrije Wil blijkt dat deze 
organisaties van het strenge vereiste uitgaan.

Uit de Heringa-zaak bleek dat 
Heringa de strenge formulering 
uit het Brongersma-arrest nog 
steeds als bindend beschouwde

De Rechtbank Gelderland heeft in de Heringa-
zaak een aantal deskundigen gehoord die ver-
klaarden dat in een geval als dat van de moe-
der van Heringa hulp bij zelfdoding op grond 
van de WTL niet is uitgesloten.16 De Recht-
bank Gelderland haalt in haar vonnis een uit-
spraak van een regionale toetsings commissie17 
uit 2010 aan waarin de euthanasie door een 
arts in een vergelijkbaar geval als zorgvuldig 
werd beoordeeld. Opmerkelijk aan de door de 
rechtbank aangehaalde uitspraak is dat de 
toetsingscommissie daarin op grond van de 
melding van de arts vaststelde dat de patiënte 
in die zaak ‘leed aan het leven’ en dat zij haar 
leven ‘voltooid en zinloos’ vond. De toetsings-
commissie oordeelde echter dat haar verzoek 
om hulp bij zelfdoding ‘in overwegende mate’ 
voortvloeide uit het feit dat haar gezichts-
vermogen door een ongeneeslijke aandoening 
achteruit ging. Uit deze beslissing blijkt dat 
de toetsingscommissie het strenge vereiste uit 
het Brongersma-arrest als bindend beschouw-
de, maar daaraan een ruime uitleg gaf: de arts 
verklaarde dat de zinloosheid van het leven 
de reden voor de patiënte was om euthanasie 
te verzoeken, maar de toetsingscommissie zag 
de medisch geclassificeerde oogziekte als de 

14 Rechtsoverweging 4.2 en 
4.5.

15 Rechtsoverweging 8.2.
16 Rb. Gelderland 22 oktober 

2013, ECLI: NL: RBGEL: 
2013: 3976. Zie ook Hof 
Arnhem 17 februari 2012, 
ECLI: NL: GHARN: 2012: 
BV6139, NJ 2012/509 
m.nt. T.M. Schalken voor 
een vergelijkbare beslis-
sing.

17 De regionale toetsings-
commissies beoordelen op 
grond van de WTL de zorg-
vuldigheid van euthanasie 
en hulp bij zelfdoding door 
artsen.
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oorzaak van het lijden van de patiënt.18 Mede 
op grond van de beslissing van de toetsings-
commissie kwam de Rechtbank Gelderland tot 
het oordeel dat de moeder van Heringa hulp 
bij zelfdoding had kunnen vragen aan een 
arts die deze hulp in overeenstemming met de 
zorgvuldigheids eisen uit de WTL had kunnen 
verlenen. Daarom verwierp de rechtbank het 
beroep van Heringa op overmacht in de zin 
van noodtoestand: anders dan wat Heringa 
meende, was er in zijn geval wel een legale 
weg beschikbaar om zijn moeder bij zelfdoding 
te helpen.

De rechtbank verwierp 
het beroep van Heringa op 
overmacht in de zin van 
noodtoestand: anders dan wat 
Heringa meende, was er in 
zijn geval wel een legale weg 
beschikbaar om zijn moeder 
bij zelfdoding te helpen

De redenering van de Rechtbank Gelderland 
is problematisch omdat zij is gebaseerd op 
een (ogenschijnlijk) inconsistente uitspraak 
van een toetsingscommissie: deze commissie 
volgde in haar uitspraak het criterium uit het 
Brongersma-arrest dat het lijden ‘in overwe-
gende mate’ moet zijn veroorzaakt door een 
ziekte of aandoening, maar zij paste dit cri-
terium toe in een zaak waarin het ontbreken 
van levensperspectief de belangrijkste oorzaak 
van lijden lijkt te zijn. De (mogelijk) inconsis-
tente uitspraak van de toetsingscommissie 
is geen incident: de toetsingscommissies en 
ook de Koninklijke Nederlandsche Maat-
schappij tot bevordering der Geneeskunst 
(KNMG) hebben het causaliteitsvereiste uit 
het  Brongersma-arrest gerelativeerd. Medi-
sche factoren dienen wel een rol te spelen bij 
het lijden van de patiënt, maar niet is vereist 
dat zij in overwegende mate de oorzaak van 
het lijden zijn. Die oorzaak kan ook in existen-
tiële factoren zoals het ontbreken van levens-
perspectief worden gevonden, waarbij medi-
sche factoren wel een rol dienen te spelen.19

Het lijkt erop alsof de 
strafrechters in de Heringa-
zaak, de toetsingscommissies 
en de KNMG voor een 
dilemma staan

Het lijkt erop alsof de strafrechters in de 
Heringa-zaak, de toetsingscommissies en de 
KNMG voor een dilemma staan. Wanneer het 
strenge vereiste uit het Brongersma-arrest 
nog steeds bindend zou zijn, dan is hulp bij 
zelfdoding of euthanasie door een arts niet 
gerechtvaardigd bij ontbreken van levens-
perspectief als overwegende oorzaak van het 
lijden. Wanneer in dergelijke gevallen hulp bij 
zelfdoding of euthanasie wel gerechtvaardigd 
wordt geacht, zoals uit de uitspraken van de 
toetsingscommissies en het standpunt van de 
KNMG kan worden afgeleid, dan zou daaruit 
volgen dat het Brongersma-arrest niet langer 
bindend wordt geacht. Het is echter de vraag 
of de toetsingscommissies wel bevoegd zijn 
om af te wijken van het Brongersma-arrest. 
Wanneer die vraag ontkennend wordt beant-
woord, zou deze kwestie aan de strafrechter 
moeten worden voorgelegd, zodat de Hoge 
Raad zijn rechtsvormende taak kan vervullen 
en zijn eerdere rechtspraak kan bevestigen of 
aanpassen.

Wanneer de maatschappelijke 
aanvaarding van het 
zelfbeschikkingsrecht 
toeneemt, volgt daaruit dat de 
betekenis van de criteria voor 
gerechtvaardigde euthanasie of 
hulp bij zelfdoding verandert

4 Slotbeschouwing: een derde weg uit 
het dilemma
Een derde weg uit dit dilemma zou  kunnen 
zijn dat de uitgangspunten van de Hoge 
Raad nog steeds bindend zijn, maar dat zij 
nader moeten worden uitgelegd in het licht 
van gewijzigde opvattingen over de rol van 
het zelfbeschikkingsrecht van patiënten 
en de medische deskundigheid van artsen. 
De Hoge Raad heeft daartoe een aankno-
pingspunt geboden in het arrest Euthanasie 
Alkmaar waarin de Hoge Raad overwoog dat 
het zelfbeschikkingsrecht nog niet zo alge-
meen aanvaard was dat euthanasie op grond 
daarvan gerechtvaardigd kon worden geacht. 
Wanneer de maatschappelijke aanvaarding 
van het zelfbeschikkingsrecht toeneemt, 
volgt daaruit dat de betekenis van de criteria 
voor gerechtvaardigde euthanasie of hulp bij 
zelfdoding verandert. De belangrijkste criteria 
zijn dat de patiënt vrijwillig en weloverwogen 
besluit om een verzoek tot hulp bij zelfdoding 

18 Zie het Jaarverslag 2010 
van de Regionale toetsings-
commissies euthanasie, 
p. 7 voor de uitleg die 
deze commissies aan 
het Brongersma-arrest 
geven en p. 31-34 voor een 
uitgebreide beschrijving 
van de door de Rechtbank 
Gelderland aangehaalde 
casus (het jaarverslag 
is te vinden op www.
euthanasiecommissie.nl). 
Zie ook het Jaarverslag 
2013, p. 30.

19 Zie hierover Tweede 
evaluatie Wet toetsing le-
vensbeëindiging op verzoek 
en hulp bij zelfdoding, 
Den Haag: ZonMw 2012, 
p. 56-59. Zie ook de uitgave 
uit 2011 van de KNMG 
De rol van de arts bij 
het zelfgekozen levens-
einde, p. 25-26 waarin het 
standpunt wordt verdedigd 
dat levensbeëindiging 
‘altijd mede op basis van 
een medische grondslag’ 
plaatsvindt (de uitgave is 
te vinden op www.knmg.
artsennet.nl onder Publica-
ties).
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of euthanasie te doen en dat de reden voor het 
verzoek het ondraaglijke en uitzichtloze lijden 
van de betrokkene is (art. 2 lid 1 onder a en b 
WTL). De arts moet beide criteria beoorde-
len op grond van zijn verantwoord medisch 
inzicht en in de medische ethiek geldende nor-
men, zoals de Hoge Raad in zijn rechtspraak 
heeft aangegeven.

De afgelopen dertig jaar heeft het zelfbe-
schikkingsrecht aan gewicht gewonnen. Ook 
zijn de opvattingen in de medische ethiek 
en de medische wetenschap over de exper-
tise van artsen verruimd. Dat kan worden 
afgeleid uit de eerder besproken opvattingen 
van de KNMG, de NVVE en de initiatief-
groep Uit Vrije Wil en uit de uitspraken van 
de regionale toetsingscommissies. Wanneer 
het zelfbeschikkingsrecht volgens de huidige 
maatschappelijke opvattingen en de in de 
medische ethiek geldende normen belang-
rijker wordt, volgt daaruit dat de medische 
classi ficatie van oorzaken aan gewicht 
verliest bij de beoordeling van euthanasie 
en hulp bij zelfdoding. Dat zou pleiten voor 
de ruime uitleg van het Brongersma-arrest: 
alleen bij afwezigheid van een ziekte is hulp 
bij zelf doding niet gerechtvaardigd. Dit zou zo 
kunnen worden uitgelegd dat een ziekte wel 
een noodzakelijke voorwaarde (condicio sine 
qua non) is voor het lijden van de patiënt, 
maar dat de patiënt in belangrijke mate zelf 
bepaalt of dat lijden ondraaglijk en uitzicht-
loos is op grond van zijn of haar opvattingen 
over wat een zinvol leven is. Dat kan nader 
worden onderbouwd met elementen uit 
eerdere rechtspraak van de Hoge Raad: de 
waardigheid van het sterven en de ontluiste-
ring van de persoon zijn eveneens relevante 
factoren (Euthanasie Alkmaar) en het gaat 
om de mate waarin het lijden wordt ervaren 
in de gevallen waarin geen sprake is van een 
terminale ziekte (Chabot).

Het toegenomen gewicht van het zelfbe-
schikkingsrecht volgt ook uit de rechtspraak 
van het Europese Hof voor de Rechten van de 
Mens. Het Hof heeft erkend dat beslissingen 
van personen over hun eigen levenseinde 
onder het ‘recht op persoonlijke autonomie’ 
vallen dat door artikel 8 lid 1 EVRM wordt 
beschermd.20 Daaruit kan worden afgeleid dat 
de door de Hoge Raad ontwikkelde criteria in 
het licht van dit recht moeten worden uitge-
legd. Dat zou betekenen dat artikel 294 lid 2 
Sr niet uit het Wetboek van Strafrecht hoeft 

te worden geschrapt en dat er geen nieuwe 
wetgeving nodig is om hulp bij zelfdoding 
aan ouderen die ‘klaar met leven’ zijn mo-
gelijk te maken. Dat betekent niet dat een 
persoon op grond van artikel 8 lid 1 EVRM 
zonder meer het recht heeft op euthanasie of 
hulp bij zelfdoding wanneer hij of zij daarom 
vraagt. Zo ver is het Europese Hof voor de 
Rechten van de Mens niet gegaan. Een recht 
om over het eigen levenseinde te beslissen 
omvat niet zonder meer het recht om daarbij 
hulp van anderen te claimen. Bovendien kan 
een beslissingsrecht dat onder artikel 8 lid 1 
EVRM valt, worden beperkt op de gronden 
die in artikel 8 lid 2 EVRM worden genoemd. 
De erkenning van het recht om over het eigen 
levenseinde te beslissen, betekent echter wel 
dat bij de uitleg van de WTL met een derge-
lijk recht rekening moet worden gehouden, 
bijvoorbeeld bij de uitleg van het vereiste dat 
de patiënt ondraaglijk en uitzichtloos lijdt.

De wettelijke procedure bevat 
waarborgen dat personen 
ook echt ‘vrijwillig en 
weloverwogen’ hun verzoek 
doen. En dat is de kern van 
het zelfbeschikkingsrecht 
in verband met euthanasie 
en zelfdoding

Er kunnen aan het zelfbeschikkingsrecht ook 
argumenten worden ontleend voor het behoud 
van de bestaande regeling van de WTL. Art-
sen bezitten de deskundigheid om euthanasie 
en hulp bij zelfdoding op zorgvuldige wijze uit 
te voeren, wat in het belang van de patiënt 
is.21 Artsen zijn verplicht om de patiënt goed 
voor te lichten, met hem of haar alternatieven 
te bespreken en de patiënt door een tweede 
arts te laten onderzoeken (art. 2 lid 1 onder 
c-f WTL). Ook zijn zij verplicht om de eutha-
nasie of de hulp bij zelfdoding bij de lijkschou-
wer te melden (art. 293 lid 2 Sr) zodat zij 
hun handelen niet lange tijd geheim mogen 
houden, zoals Albert Heringa deed. De wet-
telijke procedure bevat daardoor waarborgen 
dat personen ook echt ‘vrijwillig en welover-
wogen’ hun verzoek doen. En dat is de kern 
van het zelfbeschikkingsrecht in verband met 
euthanasie en zelfdoding.

20 EHRM 20 januari 2011, 
ECLI: NL: XX: 2011: BP9299, 
NJ 2012/647 m.nt. J. 
Legemaate (Haas/Zwit-
serland) en EHRM 14 mei 
2013, no. 67018/10 (Gross/
Zwitserland). De Grote 
Kamer verklaarde op 30 
september 2014 de klacht 
van Gross niet-ontvanke-
lijk omdat zij inmiddels 
was overleden. Zie hierover 
G. den Hartogh, ‘Hulp bij 
zelfdoding door intimi’, 
NJB 2014/1173.

21 Goedwillende betrokkenen 
zijn niet altijd in staat om 
de zorgvuldigheid van de 
uitvoering te waarborgen. 
Zie Heringa 2013, p. 104 
die schrijft dat hij ‘door 
problemen op het laatste 
moment misschien wel 
door het oog van de naald 
is gekropen’. Zie ook 
p.  96-97.


