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De paradigmawisseling in het euthanasierecht.

1. Inleiding: het strafrechtelijke paradigma

Vrij kort achter elkaar promoveerden Veerle van de Wetering en Liselotte Postma aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam op het Nederlandse euthanasierecht en beide promo-
vendi zijn kritisch over de huidige staat daarvan. Postma richt haar kritiek op een speci-
fiek onderdeel: de regeling van de schriftelijke wilsverklaring in artikel 2 lid 2 Wet toet-
sing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl). Deze regeling staat op dit 
moment ter discussie vanwege twee uitspraken van de Hoge Raad in de zaak van de “koffie-
euthanasie” (de “Koffiezaak”).3 Deze uitspraken vormen een voorlopig eindpunt in de lange 
historische ontwikkeling van het Nederlandse euthanasierecht die uitgebreid door Postma 
wordt beschreven. Zij besteedt daarbij bijzondere aandacht aan de wijze waarop tijdens die 
ontwikkeling werd gedacht over schriftelijke wilsverklaringen als grondslag van levensbe-
eindigingen. Ook Van de Wetering beschrijft de geschiedenis en de achtergronden van het 
Nederlandse euthanasierecht en zij bespreekt een aantal bijzondere onderwerpen daaruit: 
de afbakening van euthanasie ten opzichte van palliatieve sedatie, de meldingsplicht van 
de arts, levensbeëindiging bij kinderen en de opvattingen van artsen over deze onderwer-
pen.
Een gedeeld uitgangspunt van Postma en Van de Wetering is het strafrechtelijke perspec-
tief op euthanasie. Dat onderwerp is geregeld in het Wetboek van Strafrecht, de Wet op de 
lijkbezorging en de Wtl. Die laatste wet is een aanvulling op het algemene uitgangspunt 
van het Wetboek van Strafrecht dat euthanasie op grond van artikel 293 lid 1 Sr strafbaar 
is. Deze wetten moeten volgens Postma en Van de Wetering worden aangevuld met spe-
cifieke regelingen voor de besproken onderwerpen. Postma eindigt haar proefschrift met 
een voorstel voor een regeling van de schriftelijke wilsverklaring. Van de Wetering doet 
suggesties voor regelingen van de bijzondere onderwerpen uit haar onderzoek en zij for-
muleert een voorstel voor een bijzondere strafbepaling voor artsen die bij euthanasie de 

1 Universitair hoofddocent strafrecht, Vrije Universiteit Amsterdam.
2 Citeerwijze: N. Rozemond, ‘Boekbespreking van: Liselotte Postma, Misschien is het nog te vroeg. De regeling van 

de schriftelijke wilsverklaring euthanasie in artikel 2, tweede lid, Wtl vanuit een strafrechtelijk perspectief (diss. 
Rotterdam), Den Haag: Boomjuridisch 2021 en Veerle E. van de Wetering, In het aangezicht van de dood. Eu-
thanasie en wetgeving: artsen en juristen op de uiterste grens (diss. Rotterdam), Rotterdam: Erasmus University 
Rotterdam 2020’, DD 2021/69.

3 HR 21 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:712, NJ 2020/428, m.nt. P.A.M. Mevis en HR 21 april 2020, 
ECLI:NL:HR:2020:713, NJ 2020/429, m.nt. P.A.M. Mevis.
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zorgvuldigheidsnormen van de Wtl overtreden. Door deze bijzondere strafbepaling zou-
den artsen niet meer onder de algemene strafbepaling van artikel 293 Sr vallen. Bij elkaar 
genomen leveren de proefschriften het beeld op van het Nederlandse euthanasierecht dat 
nog niet af is. Er moet flink aan verschillende onderdelen worden gesleuteld om het eutha-
nasierecht bij de tijd te houden.
Het is de vraag of de suggesties en voorstellen van Van de Wetering en Postma dat resul-
taat wel kunnen bereiken en die vraag hangt nauw samen met hun strafrechtelijke onder-
zoeksperspectief. Een punt van kritiek daarop zou kunnen zijn dat het euthanasierecht niet 
alleen berust op het juridische perspectief van het strafrecht, maar ook op het medische 
en het ethische perspectief dat in de regionale toetsingscommissies euthanasie wordt ver-
tegenwoordigd door artsen en ethici (artikel 3 lid 2 Wtl). De toetsingscommissies sturen 
hun oordelen dat het handelen van artsen niet in overeenstemming was met de zorgvul-
digheidseisen niet alleen naar het College van procureurs-generaal, maar ook naar de In-
spectie gezondheidszorg en jeugd (artikel 9 lid 2 Wtl). Daaruit blijkt dat naast het strafrecht 
ook de medische wetenschap, de medische ethiek en het gezondheidsrecht de pijlers van 
het euthanasierecht zijn. Dat blijkt ook uit het vereiste uit de rechtspraak van de Hoge 
Raad dat artsen bij het beëindigen van de levens van patiënten moeten handelen volgens 
wetenschappelijk verantwoord medisch inzicht en overeenkomstig in de medische ethiek 
geldende normen: de professionele standaard voor medische hulpverleners (artikel 7:453 
BW).4

De inzichten en normen van de medische wetenschap en het gezondheidsrecht zijn neer-
gelegd in medische richtlijnen en wettelijke regelingen zoals de Wet op de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst, de Wet op de individuele beroepen in de gezondheidszorg, de 
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 
en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en geestelijk gehandicapte cliënten. Bij eutha-
nasie wordt ook het mensenrechtelijke perspectief steeds belangrijker, zoals blijkt uit de 
rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over het recht van mensen 
om over hun eigen levenseinde te beschikken, de bescherming van bijzonder kwetsbare 
personen in de gezondheidszorg en het vereiste van duidelijke regels voor de beoordeling 
van het beslisvermogen van patiënten.5 Bovendien biedt het Verdrag inzake de Rechten van 
Personen met een Handicap (VRPH) bijzondere bescherming aan personen met een handi-
cap, waaronder ook personen met langdurige mentale en intellectuele beperkingen vallen 
(artikel 1 VRPH).
Het gezondheidsrecht, de medische ethiek en de medische wetenschap hebben sinds de 
inwerkingtreding van de Wtl in 2002 een ingrijpende paradigmawisseling ondergaan. Kort 
gezegd komt die paradigmawisseling erop neer dat het klassieke medische model waarin 
het professionele oordeel van de arts bepalend is voor de behandeling van de patiënt is 
vervangen door het relatiemodel waarin de arts en de patiënt gezamenlijk beslissen over 
medische behandelingen. In medische richtlijnen en Kamerstukken bij recente wetgeving 
wordt dit model aangeduid met de term shared decision-making (“samen beslissen”) op 

4 R.o. 8.1 in HR 27 november 1984, ECLI:NL:HR:1984:AC8615, NJ 1985/106, m.nt. Th.W. van Veen (Euthanasie Alk-
maar), r.o. 4.4 in HR 21 juni 1994, ECLI:NL:HR:1994:AD2122, NJ 1994/656, m.nt. T.M. Schalken (Chabot), r.o. 4.3.1 
in HR 24 december 2002, ECLI:NL:HR: AE8772, NJ 2003/167, m.nt. T.M. Schalken (Brongersma) en r.o. 4.11.2 in 
HR 21 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:712, NJ 2020/428, m.nt. P.A.M. Mevis.

5 EHRM 20 januari 2011, No. 31322/07 (Haas/Zwitserland), EHRM 31 januari 2019, No. 78103/14 (Fernandes de 
Oliveira/Portugal) en EHRM 5 december 2013, No. 45076/05 (Arskaya/Oekraïne).
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basis van informed consent.6 De Engelse terminologie duidt erop dat het niet alleen om een 
Nederlandse ontwikkeling gaat, maar om een internationale paradigmawisseling die wordt 
gesteund door mensenrechtenverdragen zoals het EVRM en het VRPH.7 Dat laatste verdrag 
gaat nog een stap verder dan shared decision-making en is gebaseerd op supported deci-
sion-making: personen met een handicap zijn handelingsbekwaam ten aanzien van “alle 
aspecten van het leven” (artikel 12 lid 2 VRPH) en daarom moeten zij worden ondersteund 
bij het nemen van beslissingen over hun eigen leven (artikel 12 lid 3 VRPH), waarbij hun 
rechten, wil en voorkeuren moeten worden gerespecteerd (artikel 12 lid 4 VRPH).8 Artikel 
25 VRPH maakt duidelijk dat personen met een handicap dezelfde rechten als anderen heb-
ben op gezondheidszorg, inclusief het recht op informatie en het toestemmingsrecht.
Deze ontwikkelingen op het gebied van de medische wetenschap, de medische ethiek, het 
gezondheidsrecht en de mensenrechten roepen de vraag op of euthanasie wel uitsluitend 
vanuit strafrechtelijk perspectief kan worden bestudeerd. Vanuit die vraag zal ik de proef-
schriften van Postma en Van de Wetering bespreken.

2. Het proefschrift van Postma

De paradigmawisseling in het gezondheidsrecht en de geneeskunde heeft consequenties 
voor de analyses die Postma maakt van de regeling van de schriftelijke wilsverklaring in 
de Wtl en de conclusies die zij daaruit trekt. Volgens Postma is de Wtl niet gebaseerd op 
het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt, maar op het medische perspectief van de arts. 
Daarom is de regeling van de schriftelijke wilsverklaring volgens haar moeilijk te plaatsen 
in het kader van de Wtl. Deze regeling verklaart in artikel 2 lid 2 de zorgvuldigheidseisen 
van artikel 2 lid 1 Wtl van overeenkomstige toepassing bij levensbeëindiging op grond van 
een schriftelijke wilsverklaring. Die zorgvuldigheidseisen zijn volgens Postma ontwikkeld 
voor de “standaardsituatie” van euthanasie: een patiënt lijdt ondraaglijk en uitzichtloos ten 
gevolge van een ziekte en verzoekt daarom aan een arts om levensbeëindiging. Het gaat in 
de standaardsituatie om een actueel verzoek en een actueel lijden waarbij arts en patiënt 
in onderling overleg tot de conclusie komen dat er geen alternatieven zijn om het lijden te 
verlichten. De actualiteit van het verzoek en het lijden en de mogelijkheid van overleg zijn 
problematisch wanneer de patiënt niet langer in staat is om zijn of haar wil te uiten in de 
zin van artikel 2 lid 2 Wtl. De arts kan in dergelijke gevallen moeilijk bepalen of de patiënt 
op dat moment ondraaglijk en uitzichtloos lijdt ten gevolge van een ziekte en daarom wil 
dat zijn of haar leven wordt beëindigd en overleg over alternatieven is dan ook niet meer 
mogelijk (p. 282-284).
Dat levert volgens Postma het bijzondere probleem op van de overeenkomstige toepassing 
van de zorgvuldigheidseisen bij mensen die niet langer hun wil kunnen uiten. Deze eisen 
zijn geschreven voor de standaardsituatie en de wetgever heeft zich onvoldoende afge-
vraagd in hoeverre deze eisen ook kunnen gelden bij wilsonbekwame personen. Ook de 
regionale toetsingscommissies euthanasie en de Hoge Raad zijn er volgens Postma tot nu 
toe niet in geslaagd om deze eisen te verduidelijken voor de uitvoering van schriftelijke 

6 Beginselen en vuistregels bij wilsonbekwaamheid bij oudere cliënten met een complexe zorgvraag. Een handreiking 
voor verpleeghuisartsen en sociaal geriaters van de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde Verenso 
uit 2008, p. 7-8 (te vinden op www.verenso.nl). Zie ook de memorie van toelichting bij de recente wijziging van 
art. 7:448 BW, Kamerstukken II, 2017/18, 34994, 3, p. 3.

7 Zie hierover S. Cahill, Dementia and human rights, Bristol/Chicago: Policy Press 2018, p. 51.
8 Zie hierover N. Rozemond, ‘Euthanasie bij mensen met dementie volgens het supported decision-making regime 

van artikel 12 van het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap’, Handicap & Recht 2021, nr. 
1, p. 10-16.
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wilsverklaringen. Daarom zijn bijzondere regels vereist die Postma aan het slot van haar 
proefschrift formuleert. Haar voorstel is geschreven vanuit “het medische perspectief” 
(p. 564) en komt erop neer dat voor de arts aanvullende zorgvuldigheidseisen gelden wan-
neer de arts overweegt om het leven van een patiënt te beëindigen op grond van een schrif-
telijke wilsverklaring. Die verklaring moet “met enige regelmaat zijn bevestigd en geactu-
aliseerd” en de patiënt moet ten tijde van het opstellen ervan door een arts zijn voorgelicht 
over “de betekenis van de schriftelijke wilsverklaring” en “de ingetreden medische situatie 
die aanleiding geeft te veronderstellen dat de in de schriftelijke wilsverklaring omschreven 
situatie zich kan gaan voordoen en de vooruitzichten dienaangaande”. De arts moet er bo-
vendien van overtuigd zijn dat er geen indicaties zijn dat “het verlangen tot levensbeëindi-
ging van de patiënt niet langer aanwezig is” (p. 565-566).
Op de analyse en het voorstel van Postma kunnen enkele punten van kritiek worden ge-
formuleerd. Allereerst ziet zij de wettelijke regeling van de schriftelijke wilsverklaring als 
een uiting van het zelfbeschikkingsrecht die moeilijk past in het klassieke medische model 
van de Wtl. Een alternatieve analyse zou kunnen zijn dat die regeling wel in het medische 
model van de Wtl past en ook zo wordt uitgelegd door de Hoge Raad in de Koffiezaak. De 
schriftelijke wilsverklaring is bedoeld als de overdracht van beslissingsbevoegdheid van 
de patiënt aan de arts die “de regie” over het levenseinde van de patiënt krijgt zodra de 
patiënt naar het oordeel van de arts wilsonbekwaam is geworden.9 Het gaat daarbij om 
medisch-professionele oordelen die aan de arts zijn voorbehouden en daarom slechts mar-
ginaal kunnen worden getoetst.10

De bevoegdheidsoverdracht aan de arts past wel in het medische paradigma van de Wtl, 
maar is moeilijk te plaatsen in het paradigma van shared decision-making dat ten grondslag 
ligt aan het huidige gezondheidsrecht en het paradigma van supported decision-making uit 
het VRPH. In die paradigma’s blijft het beslissingsrecht bij de patiënt en vervalt de infor-
matie- en overlegplicht van de arts niet door mentale en intellectuele beperkingen bij de 
patiënt. Volgens het commentaar van het Comité voor de Rechten van Personen met een 
Handicap op artikel 12 VRPH zijn beperkingen in wilsbekwaamheid (mental capacity) geen 
geldige redenen om het beslissingsrecht van personen met een handicap over te dragen 
aan andere personen. Volgens het comité verbiedt het VRPH het discriminatoire gebruik 
van wilsonbekwaamheid. Het gebruik van schriftelijke wilsverklaringen is wel toegestaan, 
maar de tekst van dergelijke verklaringen moet duidelijk zijn en de toepassing ervan mag 
niet afhangen van het oordeel dat een patiënt wilsonbekwaam is geworden.11 Schriftelijke 
wilsverklaringen zouden volgens deze opvatting wel kunnen worden gebruikt ter onder-
steuning van de beslissingen van personen met een handicap, maar niet ter vervanging van 
hun beslissingen door de beslissingen van anderen.12

Postma stelt dat de wetshistorische interpretatie waarmee de Hoge Raad de overdracht 
van beslissingsbevoegdheid in de Koffiezaak heeft gerechtvaardigd te beperkt is. De par-
lementaire geschiedenis van de Wtl en ook de voorgeschiedenis van die wet zijn te meer-
duidig om daaraan juridisch bindende inzichten te kunnen ontlenen over de werking van 
de schriftelijke wilsverklaring (p. 282-284). Bovendien heeft de wetgever geen rekening 
kunnen houden met de ontwikkelingen in het gezondheidsrecht en de medische weten-
schap na de inwerkingtreding van de Wtl (p. 464). Ook de bescherming van mensenrechten 

9 R.o. 4.4.4 in Rechtbank Den Haag 11 september 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:9506.
10 Zie de overwegingen over de taken en bevoegdheden van artsen en de toepassing daarvan in het concrete geval 

in HR 21 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:712, NJ 2020/428.
11 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, General comment No. 1 (2014). Article 12: Equal recognition 

before the law, punt 3, 13, 15 en 17 (https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx).
12 Vgl. r.o. 4.3.2 in HR 21 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:712, NJ 2020/428.
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speelt volgens Postma in de uitspraken van de Hoge Raad ten onrechte geen rol en datzelfde 
geldt voor de parlementaire geschiedenis van de Wtl (p. 504-522).
Haar eigen voorstel is echter nog steeds gebaseerd op het medische perspectief van de 
arts waardoor de overtuiging van artsen centraal staat en niet het beslissingsrecht van 
patiënten. Haar voorstel gaat ervan uit dat mensen ten gevolge van geestelijke beperkingen 
“wilsonbekwame personen” zijn die “niet meer in staat zijn tot een redelijke waardering 
van hun belangen ter zake”, zodat voor hen bijzondere regels gelden die afwijken van de 
algemene regels voor de “standaardsituatie” van wilsbekwame patiënten. In haar proef-
schrift verwijst Postma wel naar artikel 3 Wet zorg en dwang psychogeriatrische en gees-
telijk gehandicapte cliënten waarin het beslissingsrecht van deze cliënten is geregeld en 
de gangbare richtlijnen voor het beoordelen van wilsbekwaamheid van toepassing worden 
verklaard (p. 562). Dergelijke regels ontbreken in de Wtl en Postma heeft ze ook niet in haar 
voorstel opgenomen, hoewel het EHRM in verband met de bescherming van het recht op 
leven duidelijke regels eist voor het beoordelen van het beslisvermogen (decision-making 
capacity) van patiënten.13

Het voorstel van Postma bevat ook geen bijzondere regels voor de informatie- en overleg-
plicht van de arts ten opzichte van patiënten die in haar voorstel wilsonbekwaam worden 
geacht, hoewel de wettelijke regeling van de informatie- en overlegplicht van de arts op 
1 januari 2020 is aangescherpt in artikel 7:448 BW en deze plicht ook is neergelegd in arti-
kel 25 onder d VRPH. Postma heeft haar voorstel ook niet getoetst aan artikel 12 VRPH dat 
de handelingsbekwaamheid (legal capacity) van personen met een handicap vooropstelt 
(artikel 12 lid 2 VRPH). Zij heeft haar voorstel evenmin vergeleken met het commentaar op 
artikel 12 VPRH van het Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap waarin 
het zelfbeschikkingsrecht van personen met een handicap centraal staat, het maken van 
onderscheid op basis van wilsonbekwaamheid (mental capacity) ontoelaatbaar wordt ge-
acht en de toepassing van schriftelijke wilsverklaringen op basis van dat onderscheid wordt 
afgewezen.
Het zelfbeschikkingsrecht staat ook centraal in de uitspraak van het Regionaal Tuchtcol-
lege Den Haag in de Koffiezaak. Volgens het tuchtcollege verliezen mensen door dementie 
in beginsel niet het recht om over het eigen leven te beschikken.14 Ook dat tuchtrechtelijke 
oordeel krijgt erg weinig aandacht van Postma, die zich vooral richt op het recht op leven 
(p. 507 e.v.). Dat het zelfbeschikkingsrecht het uitgangspunt is bij medische beslissingen, is 
neergelegd in de tekst Beginselen en vuistregels bij wilsonbekwaamheid bij oudere cliënten 
met een complexe zorgvraag. Een handreiking voor verpleeghuisartsen en sociaal geriaters. 
Deze Handreiking van Verenso (Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde) uit 2008 
noemt zes beginselen en vuistregels:
1. Zelfbeschikking of autonomie van de clië nt.
2. De vooronderstelling van bekwaamheid.
3. Besluit niet te snel tot een expliciete beoordeling van de wilsbekwaamheid, beoordeel 

alleen als daar een concrete aanleiding voor is.
4. Aanleiding voor het expliciet beoordelen is als de beslissing of het gedrag van de clië nt 

‘ernstig gevolg’ heeft.

13 Vgl. r.o. 88-91 in EHRM 5 december 2013, No. 45076/05 (Arskaya/Oekraïne).
14 R.o. 5.13 in Regionaal Tuchtcollege Den Haag 24 juli 2018, ECLI:NL:TGZRSGR:2018:165, bevestigd in r.o. 4.9 

in Centraal Tuchtcollege 19 maart 2019, ECLI:NL:TGZCTG:2019:68. De Hoge Raad heeft niet geoordeeld dat 
dit standpunt van de tuchtcolleges onjuist is. Zie r.o. 5, 6 en 7 in HR 21 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:713, NJ 
2020/429, m.nt. P.A.M. Mevis waarin de betreffende overwegingen van de tuchtcolleges niet worden bespro-
ken.
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5. Shared decision-making: het gezamenlijk tot een besluit komen. De hulpverlener praat 
zowel met de clië nt als met zijn vertegenwoordiger, die de clië nt kan ondersteunen bij 
de besluitvorming

6. Blijf de clië nt informeren over de zorg, behandeling en andere zaken, ook nadat hij wil-
sonbekwaam is gebleken voor een specifieke beslissing.15

Deze Handreiking is bedoeld als instructie bij de Modelrichtlijn en het Stappenplan van de 
KNMG uit 2004 waarin de criteria voor wilsbekwaamheid en de stappen voor de beoor-
deling daarvan zijn neergelegd. De Modelrichtlijn en het Stappenplan zijn implementaties 
van de plicht van artsen om patiënten voor te lichten over medische handelingen en het 
recht van patiënten om daarover te beslissen (artikel 7:448 en 450 BW).16 Ook de Model-
richtlijn en het Stappenplan zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat een arts de patiënt 
moet voorlichten over voorgenomen medische handelingen, inclusief de beoordeling van 
wilsbekwaamheid ter zake van die handelingen, en dat de verplichting daartoe niet vervalt 
wanneer de arts van oordeel is dat de patiënt wilsonbekwaam is ter zake van een speci-
fieke beslissing. Inmiddels werkt Verenso op basis van het VRPH aan de herziening van de 
Handreiking, omdat volgens de geldende richtlijnen nog te veel over mensen wordt beslist 
en te weinig met mensen.17 Wanneer in overeenstemming met artikel 12 VRPH supported 
decision-making het doel van de Handreiking wordt, zal de Handreiking niet meer zijn ge-
richt op de beoordeling van wilsbekwaamheid van patiënten, maar op de ondersteuning 
van beslissingen van cliënten.
Het ligt daarom voor de hand om bij de interpretatie en de eventuele wijziging van artikel 
2 lid 2 Wtl het mensenrechtelijke perspectief van het VRPH en het Comité voor de Rechten 
van Personen met een Handicap als uitgangspunt te nemen en de Handreiking van Verenso 
te volgen zodra deze aan het VRPH is aangepast. Daarbij kunnen ook bijzondere regels 
worden geformuleerd voor mensen met dementie. Bij het Amsterdam UMC loopt op dit 
moment het DALT project (DALT staat voor Dementia, Advance directives and Life Termi-
nation). Dat onderzoeksproject wordt uitgevoerd door medici, ethici en juristen, waarbij 
niet alleen naar strafrechtelijke wetgeving wordt gekeken, maar ook naar alle relevante 
gezondheidsrechtelijke en mensenrechtelijke regelingen. Doel van het project is het formu-
leren van richtlijnen voor het uitvoeren van schriftelijke wilsverklaringen bij mensen met 
dementie.18 De multidisciplinaire opzet van het project laat zien wat de belangrijkste pijlers 
van het euthanasierecht zijn: niet alleen het strafrecht, maar ook het gezondheidsrecht, 
mensenrechtenverdragen (het project neemt het VRPH als uitgangspunt) en wetenschap-
pelijk verantwoorde medische inzichten in het beslisvermogen van personen met mentale 
en intellectuele beperkingen in de zin van artikel 1 VRPH.

3. Het proefschrift van Van de Wetering

Ook Van de Wetering onderzoekt in haar proefschrift het functioneren van de wettelijke 
euthanasieregeling en zij constateert lacunes in de huidige regelingen op het gebied van 

15 Beginselen en vuistregels bij wilsonbekwaamheid bij oudere cliënten met een complexe zorgvraag. Een handrei-
king voor verpleeghuisartsen en sociaal geriaters, p. 7-8.

16 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 www.knmg.nl.

17 Zie hierover het interview met Cees Hertogh, voorzitter van de commissie die de Handreiking herziet, op de web-
site van SKILZ (Stichting Kwaliteitsinpuls Langdurige Zorg): 
https://www.skilz.nu/actueel/we-beslissen-teveel-over-mensen-niet-met-mensen/. 

18 https://unoamsterdam.nl/onderzoeken/daltproject/.
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palliatieve sedatie en levensbeëindiging bij kinderen. Het proefschrift van Van de Wetering 
is minder systematisch opgezet dan dat van Postma en bestaat voor een deel uit artikelen 
die zij met anderen schreef. Zo stonden de hoofdstukken over de meldingsplicht van de arts 
en rechtsgoederenbescherming in Delikt & Delinkwent en het hoofdstuk over palliatieve 
sedatie in Rechtsgeleerd Magazijn Themis.19 Het proefschrift bevat ook enkele hoofdstuk-
ken met inventarisaties van opvattingen van artsen over euthanasie bij kinderen en het 
onderscheid tussen euthanasie en palliatieve sedatie. Die hoofdstukken laten zien dat het 
medische perspectief op de toelaatbaarheid van bepaalde handelingen niet altijd overeen-
komt met het juridische perspectief op de strafbaarheid van die handelingen, zodat die 
perspectieven beter op elkaar moeten worden afgestemd (p. 230, 264).
In het hoofdstuk over rechtsgoederenbescherming schrijft Van de Wetering met haar me-
deauteurs dat bij palliatieve sedatie al snel sprake is van voorwaardelijk opzet op het over-
lijden van de patiënt, omdat de arts welbewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat de 
sedatie levensbekortend werkt of de sedatie zelfs tot doel heeft het levenseinde te bespoe-
digen (p. 201-202). Deze redenering staat ook in het hoofdstuk over palliatieve sedatie en 
euthanasie (p. 95-96.). Het probleem met deze redenering is dat bespoediging van het le-
venseinde niet zonder meer hetzelfde is als levensbeëindiging. Of bespoediging een vorm 
van levensbeëindiging is in de zin van artikel 293 lid 1 Sr, hangt allereerst af van het causale 
verband tussen de sedatie en het gevolg.20

Volgens Van de Wetering en haar medeauteurs “kan niet al te veel twijfel bestaan” over het 
causale verband (p. 106-107), maar dat standpunt wordt niet onderbouwd met gangbare 
theorieën en rechtspraak over causaliteit. Palliatieve sedatie is volgens de richtlijn van de 
KNMG slechts toegestaan bij patiënten die zich in de stervensfase van een ziekte bevinden 
en het overlijden binnen twee weken is te verwachten (p. 93-94). Het cruciale uitgangspunt 
daarbij is dat de ziekte volgens medisch inzicht een causale keten op gang heeft gebracht 
die binnen zeer korte tijd tot het overlijden van de patiënt zal leiden. Als de toegediende 
medicatie volgens medisch inzicht op zich niet dodelijk is, maar in combinatie met de 
ziekte hoogstens een verkortend effect kan hebben op de allerlaatste fase van het sterven, 
en de medicatie bovendien noodzakelijk is ter bestrijding van pijn, kan de ingetreden dood 
redelijkerwijs niet aan de sedatie worden toegerekend. De sedatie is in een dergelijk geval 
immers geen noodzakelijke voorwaarde (condicio sine qua non) voor het overlijden, omdat 
de patiënt ook zonder de sedatie binnen zeer korte tijd zou overlijden ten gevolge van de 
ziekte. Volgens de Hoge Raad fungeert het condicio sine qua non-verband “in beginsel als 
ondergrens van het causale verband”21 en daaraan is bij palliatieve sedatie niet voldaan 
wanneer de arts zich aan de richtlijn van de KNMG houdt. Er is dan sprake van natuurlijk 
overlijden in de zin van artikel 7 lid 1 Wet op de lijkbezorging waarbij de ziekte de oorzaak 
van het overlijden is.
Wanneer dat het uitgangspunt van de arts is, is zijn of haar (voorwaardelijke) opzet niet 
op levensbeëindiging gericht, maar op pijnbestrijding, ook al zou de sedatie in combinatie 
met de ziekte een levensbekortend effect kunnen hebben. Er is wel sprake van opzettelijke 
levensbeëindiging wanneer de arts de patiënt middelen toedient die naar medisch inzicht 

19 V.E. van de Wetering, A. van der Heide & P.A.M. Mevis, ‘De meldplicht van de arts. Een problematisch aspect in 
het strafrechtelijk controlemechanisme bij euthanasie en hulp bij zelfdoding’, DD 2018/64, V.E. van de Wete-
ring, S.A. Eckhardt & S.R. Bakker, ‘De rol van het achterliggende rechtsgoed van strafbepalingen bij de beoorde-
ling van de strafwaardigheid van gedrag’, DD 2018/13 en V.E. van de Wetering, P.A.M. Mevis, A. van der Heide, 
‘De grens tussen strafbare euthanasie en medische palliatieve sedatie; over de ‘Typizitä t’ van levensbeë indi-
gend handelen’, RMThemis 2019, afl. 6, p. 233-246.

20 Zie hierover N. Rozemond, ‘Palliatieve zorg of moord: causaliteit is de crux’, TvGr 2009, nr. 3, p. 152-159.
21 R.o. 2.4.1 in HR 27 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BT6362, NJ 2012/301, m.nt. N. Keijzer.
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op zich, dus los van de ziekte, direct tot de dood leiden en het (voorwaardelijke) opzet van 
de arts daarop is gericht, zoals in het geval van de arts Van Oijen die voor moord werd 
veroordeeld.22 Palliatieve sedatie die wordt uitgevoerd volgens verantwoorde medische in-
zichten en normen is echter geen moord of euthanasie en wordt strafrechtelijk ook niet zo 
gekwalificeerd, omdat niet is voldaan aan de vereisten voor causaal verband en voorwaar-
delijk opzet.
Levensbeëindiging bij pasgeborenen tussen 0 en 1 jaar valt eigenlijk ook buiten de pro-
bleemstelling van het proefschrift van Van de Wetering, omdat het hier in strafrechtelijke 
zin niet om euthanasie, maar om moord gaat vanwege het ontbreken van een uitdrukke-
lijk en ernstig verlangen in de zin van artikel 293 lid 1 Sr. Levensbeëindigingen bij kinde-
ren tussen 1 en 12 jaar zijn grensgevallen, omdat deze problematiek op de strafrechtelijke 
grens tussen moord en euthanasie ligt.
Dat roept de vraag op waarop de keuze van Van de Wetering is gebaseerd voor de onder-
werpen van haar proefschrift. Een verantwoording zou kunnen worden gevonden in het 
idee van rechtsgoederenbescherming. De verschillende onderwerpen hebben betrekking 
op dezelfde rechtsgoederen, waarbij kan worden gedacht aan het recht op leven en ook 
aan de rechten op lichamelijke integriteit, persoonlijke levenssfeer en zelfbeschikking. Er 
zou kunnen worden betoogd dat de verschillende onderwerpen op een vergelijkbare wijze 
moeten worden geregeld aan de hand van medische en juridische zorgvuldigheidseisen die 
deze rechtsgoederen beschermen. Wanneer deze rechtsgoederen daadwerkelijk worden 
geschonden, is er een reden om tuchtrechtelijk of strafrechtelijk op te treden tegen de arts 
die zich niet aan de toepasselijke zorgvuldigheidseisen heeft gehouden.

4. Conclusie: het mensenrechtelijke paradigma

Het proefschrift van Van de Wetering bevat een voorstel voor een wettelijke strafbepaling 
voor artsen die zich niet houden aan zorgvuldigheidseisen die gelden bij levensbeëindi-
gend handelen (p. 275) naar het voorbeeld van de nieuwe strafbepaling voor opsporings-
ambtenaren die zich niet aan de geweldsinstructie houden (artikel 372 Sr). Haar voorstel 
is beperkt tot de zorgvuldigheidseisen van artikel 2 lid 1 Wtl, maar zou kunnen worden 
uitgebreid tot alle zorgvuldigheidseisen die zij in haar proefschrift bespreekt, dus ook de 
zorgvuldigheidseisen voor palliatieve sedatie en levensbeëindiging bij kinderen. Haar voor-
stel is immers gebaseerd op de gedachte dat strafrechtelijke vervolging van artsen zinvol is 
na overtreding van zorgvuldigheidseisen waardoor de beschermde rechtsgoederen worden 
geschonden. Postma lijkt deze gedachte over de zin van strafvervolging te onderschrijven. 
Stelling 5 bij haar proefschrift luidt dat het openbaar ministerie in de “koffie-euthana-
siezaak” terecht strafvervolging heeft ingesteld tegen de specialist ouderengeneeskunde. 
Van de Wetering en Postma zijn ook positief over de mogelijkheid van cassatie in het belang 
der wet in euthanasiezaken (Van de Wetering, p. 274, Postma, p. 567). Daaruit blijkt dat het 
strafrechtelijke perspectief het paradigma vormt waarbinnen zij hun onderzoek hebben 
uitgevoerd en hun conclusies hebben getrokken.
Dat strafrechtelijke perspectief kan ter discussie worden gesteld aan de hand van de uit-
komst van de Koffiezaak. Postma is het met die uitkomst duidelijk niet eens (p. 540). Vol-
gens Van de Wetering lijkt “het arrest” wel de waarde van cassatie in het belang der wet in 
euthanasiezaken te hebben bewezen (p. 274), waarbij zij kennelijk de uitkomst in de straf-
zaak bedoelt en niet de uitkomst in de tuchtzaak. Wanneer die laatste uitkomst onwense-
lijk wordt geacht, zou dat echter ook gevolgen moeten hebben voor de vraag in hoeverre 

22 HR 9 november 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP1493, NJ 2005/217, m.nt. Y. Buruma.
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strafvervolging en cassatie in het belang der wet wenselijk zijn in euthanasiezaken. Als het 
openbaar ministerie de verpleeghuisarts niet had vervolgd en de procureur-generaal bij de 
Hoge Raad geen cassatie in het belang der wet had gevorderd, zouden de uitspraken van het 
Regionaal Tuchtcollege Den Haag en het Centraal Tuchtcollege richtinggevend zijn geweest 
in het Nederlandse euthanasierecht. Dat zou hebben betekend dat de tekst van schriftelijke 
wilsverklaringen duidelijk moet zijn en de wettelijke informatie- en overlegplicht van art-
sen ook geldt ten opzichte van mensen met dementie, die door hun handicap niet het recht 
verliezen om over hun eigen leven te beschikken.
Wie het met de tuchtcolleges eens is, zou daarom kunnen pleiten voor gezondheidsrechte-
lijke rechtsvorming via de toetsingscommissies en de tuchtcolleges onder uitsluiting van 
strafrechtelijke vervolging, tenzij het openbaar ministerie en de strafrechter gemotiveerd 
kunnen aangeven waarom moet worden afgeweken van de oordelen van de toetsingscom-
missies en de tuchtcolleges. Die motiveringsplicht bij afwijking van de tuchtrechter is het 
uitgangspunt van de civiele kamer van de Hoge Raad.23 Dat uitgangspunt is niet overge-
nomen door de strafkamer van de Hoge Raad in de Koffiezaak. De Hoge Raad heeft wel 
zijn voorkeur uitgesproken voor een specialistische beoordeling van euthanasiezaken door 
toetsingscommissies en tuchtrechters boven een strafrechtelijke vervolging waarbij terug-
houdendheid moet worden betracht.24 Ondanks die voorkeur en terughoudendheid heeft 
de Hoge Raad de tuchtrechtelijke beslissing in het belang der wet vernietigd en de straf-
rechtelijke beslissing in stand gelaten.
De strafkamer had echter ook de civiele kamer kunnen volgen en het strafvonnis kunnen 
vernietigen, omdat daarin een duidelijke motivering ontbreekt waarom de strafrechter is 
afgeweken van de gezondheidsrechtelijke oordelen van de tuchtrechter.25 Dat uitgangspunt 
van de civiele kamer zou ook kunnen gelden voor moeilijke gevallen in verband met pal-
liatieve sedatie en levensbeëindiging bij kinderen. Een tuchtrechtelijke toetsing van het 
handelen van artsen aan de geldende zorgvuldigheidseisen ligt in dergelijke gevallen veel 
meer voor de hand dan een strafrechtelijke vervolging. Na een duidelijk tuchtrechtelijk 
oordeel is er in beginsel geen reden voor strafvervolging van een arts die tuchtrechtelijk is 
berispt of gewaarschuwd.
De tuchtrechtelijke uitkomst in de Koffiezaak kan bovendien worden onderbouwd met 
de beginselen van mensenrechtenverdragen zoals deze zijn te vinden in de verschillende 
preambules. De preambule van het VRPH begint met de volgende overwegingen:

“a. Indachtig de beginselen vastgelegd in het Handvest van de Verenigde Naties, waarin de inhe-

rente waardigheid en waarde en de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van 

de mensheid worden erkend als de grondvesten van vrijheid, gerechtigheid en vrede in de 

wereld,

b. Erkennend dat de Verenigde Naties in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 

en de internationale mensenrechtenverdragen hebben verklaard en zijn overeengekomen dat 

eenieder aanspraak heeft op alle daarin genoemde rechten en vrijheden, zonder enig onder-

scheid van welke aard dan ook,

c. Opnieuw het universele en ondeelbare karakter bevestigend van, alsmede de onderlinge af-

hankelijkheid en de nauwe samenhang tussen alle mensenrechten en fundamentele vrijhe-

den, en de noodzaak dat personen met een handicap gegarandeerd wordt dat zij deze ten volle 

en zonder discriminatie kunnen uitoefenen (…).”

23 R.o. 3.6.3 in HR 12 juli 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE1532, NJ 2003/151, m.nt. F.C.B. van Wijmen. Zie ook r.o. 3.3.2 
in HR 22 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2452.

24 R.o. 4.11.2 en 4.11.3 in HR 21 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:712, NJ 2020/428, m.nt. P.A.M. Mevis.
25 Zie hierover J.H. Hubben in punt 3 t/m 6 van zijn noot onder HR 21 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:713, GJ 2020/71.
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De preambule van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens begint als volgt:

“Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemd-

bare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtig-

heid en vrede in de wereld;

Overwegende, dat terzijdestelling van en minachting voor de rechten van de mens geleid hebben 

tot barbaarse handelingen, die het geweten van de mensheid geweld hebben aangedaan en dat de 

komst van een wereld, waarin de mensen vrijheid van meningsuiting en geloof zullen genieten, 

en vrij zullen zijn van vrees en gebrek, is verkondigd als het hoogste ideaal van iedere mens (…).”

Deze preambules stellen de inherente waardigheid van alle mensen voorop en dat zou ook 
het normatieve uitgangspunt moeten zijn bij euthanasie. Dat betekent niet dat euthanasie 
bij personen met een handicap is uitgesloten, maar wel dat euthanasie slechts toelaatbaar 
is wanneer deze personen dat zelf willen en hun mensenrechten daarbij zijn gegarandeerd. 
Zij hebben net als ieder mens het recht om zelf te bepalen wanneer en op welke wijze hun 
leven moet worden beëindigd. Het gaat daarbij niet alleen om de levensbeëindiging op 
zich, maar ook om het onderzoeken, filmen en verdoven van personen met een handicap 
zoals dat in de Koffiezaak is gebeurd. Dergelijke handelingen zijn ernstige inbreuken op de 
rechten op leven, lichamelijke integriteit en privacy van patiënten wanneer ze zonder hun 
toestemming worden verricht. Ook het recht op informatie en overleg over medische han-
delingen behoort tot de fundamentele mensenrechten die door internationale verdragen 
worden beschermd.
Postma constateert dat een coherente mensenrechtelijke visie op euthanasie ontbreekt in 
de geschiedenis van de Wtl en de rechtspraak van de Hoge Raad. Van de Wetering stelt vast 
dat een duidelijke opvatting over de beschermde rechtsgoederen ontbreekt in het Neder-
landse euthanasierecht. Daaruit volgt dat de rechtsgoederen van het euthanasierecht moe-
ten worden verduidelijkt en wetgeving en rechtspraak moeten worden gebaseerd op de 
beginselen en bepalingen van mensenrechtenverdragen. Een vergelijkbare eis kan worden 
gesteld ten aanzien van de strafrechtswetenschap. Onderzoek naar de normatieve grond-
slagen van het euthanasierecht zou moeten beginnen bij de mensenrechtenverdragen die 
dat recht van fundamenten voorzien en de grenzen ervan aangeven.
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